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Przemówienia obrony
SOBOTNIE PRZEMÓWIENIA

OBROŃCÓW
Po przemówieniu prokuratora

Piotrowskiego, zabrali głos obrońcy
Druty, Sztachelskiego i Petrusewi-
cza. Wygłosili oni swe przemówie-
nia, ujmując sprawę z dwóch punk-

tów widzenia. A mianowicie twier-

dzili, iż dowody oskarżenia są w wy-

sokim stopniu niekompletne i sprze-

czne, a charakteryzując oskarżonych
usiłowali wykazać, że ich dążenia

ideologiczne są legalne i że istotą

działalności „dembińszczyków” było

szukanie „nowych dróg.

MEC. JASIŃSKI
Zaznacza, iż jego przekonaniem

wytoczenie procesu ludziom siedzą-
cym na ławie oskarżonych jest błę-
dem. Uważa, iż p. Prokurator pod-
chodzi do zagadnienia w sposób nie-

właściwy, ujmując sprawę z punktu
widzenia wyłącznie faktów, a nie
porywów duszy ludzkiej. Następnie
przechodzi do obalenia dowodów
oskarżenia w stosunku do osk, Dru-
ty. I tak twierdzi, iż niewłaściwą jest

gumientów oskarżenia, I taktwierdzi,
iż Petrusewicz, którego broni, jest
kandydatem na wybitnego naukow-
ca, który z tytułu swych zajęć, nie
miał czasu na czynną politykę. O-
skarżenie opiera się na zeznaniac
nieżyjącego już Wysockiego, co
wskazuje na jego możliwe nieścisło-
ści. Pozatem świadkowie zaprzecza-
ją twierdzeniom Wysockiego, o któ-
rych mówił św. Blesmanowicz. Petru
sewicz bowiem na zebraniach 5.1V
34 i 13.V 34 nie był, a akcji nielegal-
ne jwogóle nie prowadził, gdyż nie
można za taką uznać udziału w Blo-
ku Niezamożnej Młodz. Ak., zbiera-
nie składek ma garbarzy też komu-
nizmu nie dowodzi. Pozatem zarzu-
ca miu się wygłoszenie referatu o
„jednolitym froncie”. To określenie
zdaniem obrońcy, wówczas, gdy nie
zbadano treści referatu, może być
najrozmaiciej interpretowane i nie
można z tego powodu wyciągać wnio
sku o udziale Petrusewiczą w robo-
|cię K. P. Z. B. interpretacja listów oskarżonego,|

śdyż w akcie oskarżenia nie cytowa- |
no ich w całości Dowodzi, iż odno- |
szą się one do okresu nieobjętego
aktem oskarżenia, a mianowicie po-
chodzą jeden z r. 1932, a drugi z r.
1933. (W dalszym ciągu — mówi —
odpadą cała część oskarżenia, opie-
rająca się ńa zarzucie pisania ulo-
tek, bo ekspertyza grafologów nie
wykazała by je pisał Druto. Tak sa-
mo nie można twierdzić by oskarżo-
ny prowadził akcję komunistyczną.
Tego nie mówił nikt ze świadków.
Druto nigdzie nie przemawiał. Zre-
sztą był on urzędnikiem Starostwa.
To że zajmował się zagadnieniami
Z S. R. R., nie jęst dowodem przy-
należności do K. P. Z. B. Była wów-
czas moda na to. Tak samo słabym
dowodem ma być lista składek na
strajkujących garbarzy, gdyż garba-
rze należeli do związku zawodowe-
go prorządowego, a zbierały na nich
nawet Chrześcijańskie Zw. Zaw. Co
do Sztachelskiego to ten jeszcze
mniej jest eksponowanym na terenie
politycznym. Był starostą kursu na
medycynie przez czas dłuższy, co
obrońca uważa za dowód zaufania
kolegów. Nie był na zebraniach, w;
których udział mu
stwierdzili to świadkowie. Nie reda-
gowal tež nielegalnego pisma „Na-
sza Walka”, a referat „O prostykacii|
w Z. S.R.R.* oparł na artykułach
red. Otmara i red. Mackiewicza,

MEC. KULIKOWSKI
W dobrze skonstruowanem prze-

mówieniu, w którem usiłuje gloryfi-
kować dążenia oskarżonych, jako,
poszukiwanie nowych,
cych jeszcze dróg, obala szereg ar-|

nieistnieją- | legalne.

NIEDZIELNE POSIEDZENIE
SĄDU.

Wiczoraj o godz. 3-ciej P. p.
wznowiono dalszy ciąg rozprawy.
Salę szczelnie wypełniła publicz-
ność, Słuchacze siedzieli wprost je-
dni drugim na kolanach  Przema-
wiali adwokaci::p, p. Sukiennicka,
Wirszyłło, Krzyżanowski i Engiel.
Najlepiej wypadły przemówienie о-
brończe miec. Sukiennickiej i mec.
Engla. Obrońcy największy nacisk
kładli na postawę ideową  oskarżo-
nych, starając się wykazać, iż „dem-
bińszczycy szukali nowych  rozcią-
żeń w życiu społecznem, że prowa-
dzili akcję obrony interesów warstw
najuboższych, może nawet byli ide-
owo zwolennikami komunizmu ale
do K. P. Z. B. rzekomo nie należeli.
Do tych argumentów  „idealizują-
cych'* dodawali oczywiście zarzuty
pod adresem oskarżenia. Po prze-
mówieniu mec, Sukiennickiej za-
szedł znamienny wypadek. Oto
przysłuchujący się rozprawie symipa-
tycy oskarżonych zaczęli bić brawo
adwokatce. To spowodowało  usu-
nięcie części publiczności z sali
'przez woźnych i zrobiło b. niedobre
wrążenie, jako próba wywierania

zarzucano — |presji moralnej na sąd.
Co do meritum przemówień to

MEC. SUKIENNICKA
broniąc obu Dziewichkich i Petruse-
wicza starała się wykazać, że Dzie-

wicka M, nie była komumistką. Bra-

ła udział vw. organizacji Bloku
Niezam. Młodz. Ak, wydała list
otwarty, organizowała pomoc straj-
kującym, ale to nie były akcje nie-

W zebraniu, na którem o-
miawiano ref. „Boy, Krzywicka i
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0 czystość języka
We wczorajszym "numerze „Sło- tychczas nierzadko zdarzały się tam

wa” znajduje się dłuższy wywód na poważne uchybienia językowe. Na-

temat, czy mależy mówić „naLit-wet w numerze wczorajszym jest

wie”, czy też „w Litwie”. Podziela- tam tytuł jednej z notatek, słormu-

my całkowicie wywody autora arty-|łowany dość dziwnie: „Pokwapili się

kułu, że dopuszczalna w językupol- na sosny w parku”. Kwapić się zna-

skim jest jedyna forma „naLitwie" |czy po polsku śpieszyć się. Prawdo-

i ze śmiesznością byłoby kaleczyć podobnie miało być  „Połaszczyli

język polski dla widzimisię Litwi- się”. Błędy „Slowa“ wytykamy nie

nów. |przez jakąś złośliwość (i u nas błędy

Z zadowoleniem przytem  pod- |rezykowe nieraz się zdarzają), ale

kreślamy dbałość о poprawność istotnie pragniemy by polszczyzna

polszczyzny w  „Słowie”, gdyż do- naszej prasy nikogo nie raziła.

Z ul. Mostowej na Biskupią via Warszawa

Przed kilku dniami podaliśmy in- formacji jako na źródło aż na „Go-

formację o prawdopodobnem utwo- niec Warszawski”.
rzeniu Sufraganji w Grodnie. Infor- Czy nie daleka i nie zawiła dro-

mację naszą powótrzyły rozmaite ga prowadzi z ul. Mostowej na u.

czasopisma polskie, między innemi Biskupią w Wilnie? Koniecznie via

wczorajszy „Kurjer Wileński", Ale Warszawa?
„Kur. Wil" powołał się w swej in-' 
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w procesie komunistów z U.S.B.
prostytucja” mie była, a jej projekt
jrezolucji o wystąpieniu z II między-
inarodówki niekoniecznie ma świad-.
czyć o jej mależeniu do K. P. Z, B.

A znalezioną w
r. Pom. nie jest es twem z

art. 97 K. K. Mówiąc Lona.
kiej twierdziła, iż ta pracowała tyl-
ko w Klubie Społ. Medyków, co nie
jest zbrodnią, choćby dlatego, iż wy-
tyczne tej organizacji oskarżona for-
mułowała bez przeszkód na łamach
„Kurjera Wileńskiego”. Co się ty-
czy akcji  rozrzucania  . ulotek
„Front“ to mec, Sukiennicka nie wi-
dzi na to dowodów. Wreszcie ataki
oskarżonej na L. O. P. P. i L. M. K.
mają być manifestacją pacyfizmu a
nie przynaleźności do K. P. Z. B.

MEC. WIRSZYŁŁO t

broni osk. Szczekałły. Twierdzi, iż
prokurator wywołuje nastrój nie-
przychylny dlą oskarżonego, wspo-
mimając o słałszowaniu matury.
Szczekałło jest człowiekiem mało
inteligentnym, nie brał udziału w

„|akcjach całej grupy, dowodem prze-
ciw niemu są tylko dane konłiden-/
cjonalne, zresztą jego kontakty z
resztą oskarżonych były tak rzadkie
i słabe, że nie można twierdzić
żeby brał udział w spisku. Jeśli chg
dzi o należenie do Z. N. M 5. 10
nie jest to zbrodnią, a zresztą wielu

zacji należ MEC. SZESZKOWSKI

mówi z wielką swobodą i ironją ©
zarzutach przeciw. Liwszycowi.
Przypuszcza żartobliwie, że oskar-
żenie go o należenie do minjaturo-
wej międzynarodówki siedzącej na
ławie oskarżonych powstało skut-
kiem braku 1 żyda „bez kitórego
międzynarodówika obejść się nie
może”. Twierdzi, iż jego klijent w

' zebraniach na Konarskiego udziału
"nie brał.

MEC. KRZYŻANOWSKI

mówiobszernie dowodząc, że oskar-
iżeni szukali „nowych dróg" wyjścia
z kryzysu. Popiera swe twierdzenie
mnóstwem cytat z szeregu dział
ekonomicznych i politycznych. Ję-
drychowski według niego jest oskar-
żonymm ma podstawie zeznań konfi-
dentów a świadkowie o nim mówią
albo przychylnie, albowcale. Ręko-
pisy Jędrychowskiego miały być
drukowane w legalnych wydawnic-
twach.

Po przerwie adw. Krzyżanowski
omawia wyniki I-ej i Il-ej eksperty-
,zy grafologicznej „Stiengaziety, któ
rej autorstwo zarzuca prok. osk.
Smalowi. Wynik ekspertyzy uważa
obrońca za względny i prosi o wzię-
cie tego pod uwagę w momencie
wyrokowania.

MEC. ENGEL

W ładnem przemówieniu anali-
zuje art. 93 i 97 K. K. twierdząc, że
ani oskarżyciel ani przewód sądowy
nie dostarczyły odpowiednich do-
wodów występujących do kwalifika-
oji przestępstwa oskarżonych, jako
usiłowania dokonania zdrady stanu.

| Następnie zbija zarzuty oskarżenia
dotyczące Okołowicza i Urbanawi-
cza.

Usprawiedliwia podsądnych twier
dząc, że starsze społeczeństwo mo-
że mieraz mylnie ocenić młodzież,

>wa tych, oi nie мл
ieli potoków prz 7 " —

j którzy patrzą dziś ma Wschód SZU-
'kając w nim drogi do rozwiązania
dzisiejszej sytuacji.
°-Мове się mylą. Ale dziś, w okre-
sie rewolucyjnych prób Roosevelta,
nie można za to winść.

Kończąc prosi o uniewinnienie.

 

jej biurku w |

obecnych, dnanótrzy do tej organi.|

która na ekspertyment sowiecki pa-t

 

REPLIKA PROKURATORA.
Wśród ogólnego zainteresowania.

rozpoczął swoją replikę prokurator|
Piotrowski. |

„Oskarżeni szukając nowych|
dróg poszli utantą drogą ideologii|
SSSR. Urząd prokuratorskiwSZCZY- |
nając proces sądowy materjały kon-
fedencjonalne traktował posiłkowo”.
Prokurator twierdzi, że w spra-
wie tej operował nietylko „mędrca|
szkiełkiem' ale i sercem, starał się
natomiast wyeliminować momenty
wiecowe i obliczone li-tylko na
etekt, Obrona matomiast walczy
spekulowaniem. Mówiła o pięknym
gmachu komunizmu. „A ile pięter
tego gmachu — pytał oskarżyciel —
jest w czerwonym kolorze krwi
ludzkiej?" :

„I wreszcie kończy „Mówiąc o
Wileńszczyźnie spekulowano  poję-
ciem zachodniej Białorusi. Oskarże-
ni chcieli walczyć z okupacją za-
chodniej Białorusi. To mnie oburza.
Kiedy w kwietniu 1919 r. wszedł tu
żołnierz polski, to nie okupował, ale
wypędzał okupanta”.

Ponieważ prezes Kaduszkiewicz
nie dopuścił. do replik obrońców,
więc po złożeniu przez mec. Su-

 
„kiennicką i Engla nastąpiło wygło-
' Фоеитньто a TAN

szanie „ostatniego słowa”
skarżonych. *

Osk. Drutto —- twierdzi, że sło-
wo MOPR, które używał w listach
do koleżanki oznaczało pracę
wśród robotników. Mówi, że na ro-
botę polityczną nawet nie miał zu-
pełnie czasu. й

Osk. Jędrychowski — uważa, że

przez ©-

|ma prawo sięgnąć do tradycji Filo-
matów, którzy walczyłi o wolność
myślenia. Kończy słowami: „Nie
wiem, czy spychanie poza granice
legalności wszystkiego co się sprze-
ciwia reakcji społecznej, panującej
obecnie w Polsce, jest zgodne z in-
teresem społeczeństwa”.

Osk. Sztachelski — mówił, že
zaczął swoją karjerę na uniwersyte-
cie od wstąpienia do Młodzieży
Wszechpolskiej. , Gdy spostrzegł
swoją „omyłkę” przeszedł do obozu
dembińszczyków.

Osk. Smal (białorusin) powiedział
tylko: „Nie przeciwko Państwu, ale
dla Państwa chcę pracować”.

Pozostali oskarżeni ograniczyli
się jedynie do prośby o wyrok unie-
winniający.

O godz. wpół do 12 przewodni-
czący zarządza przerwę i ogłoszenie
wyroku zapowiada na dziś na godz.
1 po poł.

 

-Krotwe walki pod Mohalle

 
WARSZAWA. Pat. ogłasza na-

stępujący komumikat o sytuacji na
frontach w Abisynji w dn. 12 stycz-
nia rb.

Jak donoszą źródła włoskie w
dniach od 1—7 stycznia operacje na
froncie południowym przedstawiały
się jak następuje: ze strony włoskiej
prowadzona była ożywiona działal-
ność samolotów. W: dn. 3 stycznia
walczący po stronie włoskiej sułtan
Szymali wyruszył z oddziałem, złożo

| nym z tysiąca ludzi z licznemi kara-
binami maszynowymi, wgłąb  tery-
torjum  mieprzyjacielskiego i dotarł
do Gabba w górnej części okolicy
rzeki Uebi Stebek. Po przejściu ok.
200 klm. wojska sułtana natknęły

RZYM (Pat). „Popoło dltalia* w
artykule, poświęconym morskim
obradom w Londynie, stwierdziw-

że W. Brytanja zmuszona do obrony
odległych dominjów, nie może kon-

nie próżni na imnych morzach i oce-
anach. Taki właśnie wypadek nastą-

PARYŻ. (Pat). Publicysta Herev
w „VWictorie' reprezentujący odłam
faszyzującego de Rocque, aby
przekształcił swą organizację w par-
tję polityczną i stanął do przyszłych|
wyborów. Publicysta zwrąca uwa-,
$ę, iż wobec zjednoczenia lewicy,|

Prace
WARSZAWA. (Pat). W ponie-

działek 13 bm. komisja budżetowa
sejmu rozpatrywać będzie budżet
Najwyższej lzby Kontroli oraz ren-
ty i emerytury, we wtorek pod ob-
rady wejdzie budżet M, S. Wojsk,
we środę .o godz 12-ej odbędzie się posiedzenie komisji spraw zagranicz
nych,naktóremp. min, Beck wy-

szy, że konferencja londyńska nie
może pominąć rasy japońskiej, pisze,|

 

centrować swej iloty na jednym od-;
cinku, nie wytwarzając równocześ- 'giczną, Podbój Korei i Mandżurji dał

się na oddziały  nieprzyjacielskie.
Fo ciężkiej walce oddziały abisyń-
skie cofnęły się pozostawiając na
placu boju 450 zabitych i wielu ran-
nych. Na odcinku Dolo dokonano
głębokiego wywiadu o 70 kiim. od
Dolc, cełem zbadania stanu liczeb-
nego armji rasa Desta. W. czasie tej
wyprawy po stronie włoskiej było 5
zabitych i kilkunastu rannych.

Źródła niemieckie utrzymują da-
lej, że w okolicach Makalle toczą
się w dalszym ciągu krwawe walki.
Uderzenie  abisyńskie skierowane
jest ku Abaro — miejscowości, leżą-
cej miniej więcej o 25 klm. na pół-
noc od Makalle.

i „

Japonja ciągnie korzyści ze sporó
angieisko-włoskich

pił ostatnio wskutek zgromadzenia
tloty brytyjskiej na morzu ŚSród-
ziemnem. Również St. Zjedn. są w
trudnej sytuacji geograficznej, gdyż
muszą bronić dwóch wybrzeży bar-
dzo od siebie odległych. Japonja po-
siada nad Stanami Zjednoczonemi i
Anglją olbrzymią przewagę  strate-

Japonij poważne oparcie na konty-
nencie azjatyckim.

Prawica wobec wyborów
we Francji

obejmującej radykałów, socjalistów
i komunistów, prawica nie posiada
ani organizacji, ani wodza. Organi-
zacją więc, w której powinna się
oprzeć przyszła akcja wyborcza pra-
wicy, winny być kadry Croix de
Feu, zaś sztandarem osoba marszał-
ka Petain'a.

Sejmu
głosi exposć. Dyskusja nad exposć
odbędzie się na następnem posiedze
niu we czwartek o godz. 1-4 W
piątek ma odbyć się plenarne posie-
dzenie sejmu dla załatwienia spraw
przepracowanych już przez komisję,
i dla pierwszego czytania rządowych
projektów ustawodawczych.



   

 

RUCH MŁODYCH
Red. Stefan Łochtin. Godziny urzędowania we czwartki g. 19—20 w lokalu „Dziennika Wileńskiego"
  

- Tylko naszo młodzież zdała egzamin
P. mecenasowi Kulikowskiemu w odpowiedzi.

W związku z procesem akademików

komunistów od jednego z naszych senjorów

otrzymaliśmy następujący artykuł. Prz. Red.

Wilno, dn. 11 stycznia 1936 r.
Obrońca jednego z oskarżonych

w procesie wileńskiej młodzieży ko-
munistycznej, mec. Leon Kulikow-
ski, omawiając ogólne tło procesu,
dowodził, że młodzież, zasiadająca
na ławie oskarżonych, reprezentuje
najzdrowszy i najwartościowszy: ele-
ment młodego pokolenia dzisiejsze-
$o Wilna. Na ścieżki skrajnego ra-
dykalizmu (komunizmu uwaga
moja) wkroczyła ona szukając wyj-

* ścia z tego strasznego położenia, w
jakie popadły społeczeństwa dzięki
kryzysowi. „Przez wielkie drzwi”
szukała ona wyjścia w szeroki świat
pięknych haseł altruistycznych,  łą-
czących ją w jeden wspólny front".

arsze pokolenie mie dawało
jej tych idei.

Idea, reprezentowana przez en-
decję, to idea nieżywa — dowodził
dalej mec. Kulikowski.

To, co głosi PPS, przypomina za-
bytki archeologiczne, a jedyny pro-
gram, który wytrzymał próbę życia,
to program BBWIR, który nie pocią-
gają. Zresztą nie sposób ustalić, na
czem polega ten program BBWR, bo,
jak przyznał dalej w swych wywo-
dach mec. Kulikowski, twórca tego

«programu, „Wielki Tajemniczy',
zmarł, a za życia, pomimo wysil-
ków wydobycia zeń choć skrawka
jakichś wskazówek, milczał uparcie.
Wreszcie jeden z najbliższych mu
sludzi, b. minister iedziński, w
swym odczycie w Wilnie, stwierdził,
iż obóz pomajowy nie ma programu
i buduje Polskę empirycznie, doko-
nując na jej ciele przeróżnych eks-
perymentów.

W. tych warunkach nie można
się dziwić, iż młodzież, szukając dla
siebie programów i mowych dróg,
kroczy po tych drogach, po jakich
poszli oskarżeni.

Ze słów mec. Kulikowskiego wy-
nikałoby, że grupa Dembińskiego i

* Jędrychowskiego istotnie reprezen-
tuje jakiś poważny odłam  młodzię-
ży, idący własnemi, nowemi i pięk-
nemi drogami. Że poza nią niema
żadnych prądów ideowych, godnych
szacunku i uwagi.

Dziwne jest to stanowisko. Tem
dziwniejsze, że zajął je człowiek,
który od trzech dni przysiłuchuje się
procesowi i musiał zrozumieć, co
się właściwie wśród młodego poko-
lenia dzieje.
Ustalamy więc, co ujawnił zakoń-

,czony. w dniu wczorajszym przewód
sądowy.

Przedewszystkiem, co reprezen-
° @е dziś Dembiński i Jędrychow-

ski?

Dosłownie nic!
Wszystko, co stworzyli „oni na

Uniwersytecie . Stefana Batorego,
rozsypało się i rozwiało!
Gdzie jest Klub Intelektualistów?
Gdzie jest Związek Pracy Zorga-

niżowanej?
— Przestały istnieć!
Co się stalo z Odrodzeniem, ktė-

re bylo terenem wypadowym Dem-
bińskiego?
— Dogorywa, rozłożone od we--

wnątrz i nie odegrywa w życiu USB.
żadnej roli!
„ A „Legjon Młodych', którego
„ideologiem“ miał być Jędrychow-

„ ski? :

— Trzyma się jedynie zastrzyka-
mi możnych protektorów, bez któ-
rych opieki rozleciałby się w prze-
ciągu jednego trymestru! :
А jak w samodzielność

poczynań tych _ „światobórców”,
szukających „wielkich drzwi' na
szeroki świat, pięknych haseł i idei?

Jak tworzyli ten potężny „wspól-
ny front“, mający zdruzgotač znie-
nawidzonych narodowcėw?
“A no, zbierali się w  lokalu se-
kretarjatu BBWR i w końcu nie po-
trafili skleić nawet listy na jedne
„głupie wybory bratniackie“,bo ktoš
tam kogoś wykiwał...

Nawet nie o programy poszło,
' lecz o liczbę miejsc na liście.

Jak to wszystko wygląda w
świetle świadków i to niekoniecz-

* nie z pośród przeciwników z obozu
„narodowego, lecz tych swoich z e
czerwonych sztandarów  „niezależ-
"nych socjalistów, Legjonu Młodych,
czy Odrodzenia.
A teraz, czy istotnie

oni na nowe drogi?
Gdzież tam!

 

Poszli za starym, stuletnim
Marxem. Uczynili to samo, co robi-
ło wielu ich starszych braci i ojców,
a niekiedy nawet i dziadków. Może
po latach kilkunastu będą postępo-
wali tak samo, jak io czyni mec.
Kulikowski, gdy mówi, że program
PPS, to archeologiczny zabytek, że
„wylrzymuje próbę” tylko to, co
chociażby chwilowo zdobywa  wła-
dzę i może eksperymentować na
ciele własnej ojczyzny, która wszyst
ko wytrzyma, a za eksperymenty
nawet zapłaci szczodrze, choć w
skarbie świecą pusiiki. у

Panowie Dembiūski i Jędrychow-
ski także próbowali . eksperymento-
wać i także zostali zapłaceni sty-
pendjami zagranicznemi i krajowe-
mi, Źresztą i inni, jak słusznie pod-
kreślił prokurator, nie zaznali bez-
robocia, bo otrzymywali posady na-
wet... w referatach bezpieczeństwa,
jak oskarżony Druto.

Mówić, że oskarżeni są nosicie-
lami tradycy; Promienistych,  Filo-
imatów i Filaretów to. jednak zbyt
|ryzykowne. Musielibyśmy przyznać
irację raczej prokuratorowi, gdy
mówił, że sprzeniewierzyli się oni
tym. tradycjom, że znieważyli pamięć
'swych starszych kolegów, których
jnazwiska widnieją na tablicy poleg-
jtych w bojach o wolność ojczyzny.
Jeśli nawet me stanęli w zorganizo-
wanych przez kompartję szeregach
komunistycznych, to w każdym ra-
zie uznali za swoje — stare hasła
komunizmu  zmodernizowanego w
swoisty sposób przez Lenina.

 
Ale, co majcharakterystyczniej-

sze, zniszczyli szereg. organizacyj
akademickich. (Czynili to šwiado-
mie, jeśli wierzyć zeznaniom Dem-
bińskiego), pociągając ich członków
w szeregi komunizmu. I oto widzi-
my, że podczas ostątniej, nieudahej
imprezy wyborczej do walki pod
przywództwem tych, w każdym ra-
zie komunizujących „wodzów into-
dego pokolenia, mieli stanąć i kato-
licy odrodzeniowcy i antyklerykalni
legjoniści i członkowie ZPMD.

Po drugiej stronie barykady zna-
leźli się jedynie Wszechpolacy, Wy-
łącznie i jedynie oni, jeśli chodzi o
zorganizowaną w związkach ideowo-
wychowawczych młodzież, pozostali
poza zasięgiem rozkładowym wpły-
wów komunizmu.

1 zwyciężyli!
Porwali za sobą ogromną więk-

szość młodego pokolenia i. to nie-
tylko u nas, w Wilnie, ale w całej
Polsce. O tem chyb
ski musiał wiedzieć.

Więc nie Dembińscy i Jędry-
chowscy ze swoją grupką niedobit-
ików, szukających prawdy i piękna
we wzorach sowieckich, lecz
"Wszechpolacy, reprezentują dziś
ten prąd ideowy, który niepowstrzy-
manym potokiemrwie. nowem kory-
pe młodej myśli politycznej Pol-
ski.

I widocznie ta myśl nie jest tru-
pem, ani nawet zabytkiem  arche-

 

|

zaną przez obóz dziś rządzący pozo-
staje t zw. „zagadnienie młodzieżo-
we“,

Faktem jest, że olbrzymią więk-
szość młodzieży polskiej naszych
czasów wychował Obóz Narodowy i
że na tym fakcie my narodowcy bu-
dujemy pewność,. iż Polska najbliż-
szych czasów będzie państwem na-
rodowem. Jak do tego odnosi šię
sanacja?

Otóż jej ludzie rozumieją napew=
no dobrze, iż wydarcie przewod-
nictwa młodzieży z naszych rąk jest
rzeczą niesłychanie trudną — niemal
niemożliwą. Przekonali się o tem
podczas nieudałych ataków na uni-
'wersytety za rządów braci Jędrze-
jewiczów w Min. W. R. i O. P. Tem
niemniej tragiczna dla nich sytuacja,
wynikająca z braku następców ideo-
wych musi ich popychać do dal-
szych prób zdobywania wpływów

| wśród młodzieży.
Zmienia się tylko doktryna. Ostre

|frontowe ataki zawiodły! Mało tego.
Narzędzie tych ataków skruszyło
się. Legion Młodych skończył się, a
'najbardziej konsekwentni jego człon
kowie przeszli do mniej lub więcej

- |radykalnej lewicy. :
wkroczyli| * Trzeba więcszukać mowych me-

jtod, nowych dróg, tem bardziej, że
_ druga slkolei metoda — tworzenia

a mec. Kulikow- |

ologicznym, skoro porywa coraz
szersze szeregi młodych.

Właśnie proces wileński wyka-
zał to najdobitniej, że nasza m4o-
dzież zdała egzamin zdrowia i siły.
Te nic nieznaczące odpryski, które
poszły szukać „nowych bogów*, al-
bo powracają dziś do nas, albo
marnują się, błąkając się po manow-
cach i tak, jak oskarżony Sztachel-
ški, proszą, by jednak policzono im
to, że byli kiedyś Wszechpolakami.

" P. mec. Kulikowski przyznał
jednak przynajmniej to, że poza gra-
nicami Polski istnieją programy.
Zdaniem jego mają program  faszy-
stowskie Włochy i ma program hi-
Ueryzm, choć w Niemczech biją
Żydów.

Dziwnym faktem i faszyzm i hi-
tleryzm wywodzą się z pnia nacjo-
nalistycznego. " Ponieważ _ niema
dwuch jednakowych nacjonalizmów,
przeto pomiędzy temi dwoma na-
cjonalizmami zachodzą całkiem
wyraźnie dostrzegalne róźlnice.
Różnią się także one od nacjonaliz-
mu polskiego, ale zgodzić się musi-
my, że właśnie obóz nacjonalistycz-
ny narodowy we Włoszech, w Niem
czech, a przedewszystkiem w Pol-
sce, ma wyraźny, i wiecznie żywy
program. Stąd siła i żywotność”or-
ganizacyj narodowych, ich  odpor-
ność na ywy zewnętrzne,

Wystarczy zacytować przykład z
przewodu sądowego. Przykład ten
mógł ujść uwadze mec. Kulikow-
skiego. |

Oto któryś ze świądków policjan-
tów stwierdził prokurator póź-

Iniej to powtórzył, że organizacje
młodzieży litewskiej są odporne na
wpływy komunistyczne. Taki Dru-
to, gdy zaczął komunizować, musiał
opuścić Związek Studentów  Litwi-
nów, jak nie mógł pozostać w szere-
gach  Wszechpolaków  Sztachelski,
organizacje litewskie także są owia'
ne: duchem:narodowym, dla Litwi-
nów ojczyzną jest Litwa i nikt z
nichniepowie, jak to uczynił osk.
Szczekało, że ojczyzny niema.
A więc, reasumując to wszystko,

stwierdzić musimy, że tylko organi-
zacje narodowe młodzieży wykaza-
ły żywotność i odporność na roz-
Puwe akcję komunistyczną, że
"tylko one potrafiły skupić i utrzy-
„mać pod swojemi sztandarami naj-
„wartošciowsze elementy młodego

 
"pokolenia, a utrzymały się przy ży-
„ciu pomimo prześladowań ze strony
tych, co mieli stypendja dla
bińskich i posady dla Drutów, po-
mimo straszliwej nędzy i kryzysu,
jktóry tak potworne wyłomy po-
„czynił w szeregach tych, których
mec, Kulikowski chce uważać za
pionierów nowych programów i
seł, га

przysziošci, |
Tylko nasza

prawdę
|ści.

młodzież zdała na-1

P, Kownacki,

„Ekonomiści* nie zdobędą młodzieży
Od wielu lat kwestją nierozwią- organizacyj pseudo - nacjonalistycz- kwestja wysokiego czesnego jes

nych, kitóre* rozbijały jednolitość
frontu narodowego, też zawiodła.
Dlatego dziś torsuje się tezy zawie-
szenia broni i złagodzenia sporu.

Pojawili się nowi przyjaciele mło-
dych — ludzie którzy głoszą na pra-
wo i na lewo, że uznają istnienie sil-
nego nacjonalizmu, rozumieją tę
część programu narodowego, która
dotyczyżydów, ale nie widzą potrze
by zbyt, ostrego traktowania tych
kwestyj i proponują współpracę nad
rozwiązaniem' „niektórych  zagad-
nień, |
..Na pierwszem miejscu „stawiają

kwestje gospodarcze, sprawy stu-
denckiego bytu. Tu reklamuje się
posunięcia nowiego ministra oświaty
p. prof. Świętosławskiego, a miano-
wicie rozłożenie czesnego na 3 raty

 

ha-!
reprezentantów pokolenia, !

,dobijającego się do „wielkich drzwi”,

egzamin ideowej dojrzało- |

Początek
byłych dembińszczyków

oskarżonych 0 przynależność do
Kom. Partji Zach. Białorusi przy-
pomniał całemu Wilnu wypadki z lat
niedawnych ale już zapomnianych.

Przed oczami zgromadzonych na
sali sądowej przewinęła się cała
historją ewolucji ideowej ludzi, któ-
rzy powoli krok za krokiem szli od
sanacji do komuny,

Zączęło się od Klubu Intelektua-'
listów, organizacji nigdzie niereje-
strowanej, kitórą założył Dembiński.

Platformą która łączyła tych lu-
dzi o najrozmaiiszych poglądach był
rzekomy katolicyzm i szczera niena-

Proces

wiść do „endecji. Ta nienawiść
zresztą była najsilniej spajającym
niedoborze towarzystwa cementem.
Ale tragedja dopiero zaczynała się.
Nie będziemy rozwodzić się nad ca-
łym procesem przemian ideowych,
które w oskarżonych zabity katoli-
cyzmi wiarę religijną wogóle, cho-
dzi raczej o scharakteryzowanie
skutków akcji K. J,

Otóż dziwnem losu zrządzeniem
nie zniszczyli oni ruchu narodowego,
nie zrobili więc tego o co im naj-
bardziej szło.

Natomiast gruntownie i systema-
jtycznie kładli na łopatki wszystkie
te organizacje sanacyjne, w których
pracowali. Odrodzenie zamarło, prze
stało zresztą zagnować się polityką,
Legjon Młodych jest w trakcie eks-
portacji ma' cmentarz, Z. P. M. D.

 
niemal nie istnieje, ą obecnie niesa- |,

‚ пасупа lecz -socjalistyczna  repre-
„zentacja „intelektualistow“ Z. N. M.
S. musi pożyczać członków z żydow-
„skich organizacyj by móc skomple-

!
į
 

 

KOMUNIKAT
| WYDZIAŁU ORGANIZACJI
$

| „W czwariek 16 stycznia rozpocz-
|nie się kurs kandydacki S. N.

Zapisy przyjmuje codziennie se-

TRONNICTWA NARODOWEGO. |

 

i koniec
tować swą listę do przepisowych 20
osób. Ale nie tylko pod względem
organizacyjnym byli dembińszczycy
elementem rozkładu.

Jako grupa charakterów  stwo-
rzyli całą szkołę fałszu i zakłamania,
rozkładając moralnie cały obóz ra-
dykalizmu akademickiego.

Nic dziwnego zresztą. Jeżeli
przywódca Dembiński, honorowany i
subsydjowany ongiś przez sanację,
przez cały czas za jej pieniądze ro-
bił robotę wychowującą materjał
na komunistów, jeśli ten sam czło-
wiek deklamujący za Jędrychow-
skim, że jego racją bytu jest walka
z nacjonalizmem, później przychodzi
grzeczny i słodki do kol. W. Świe-
rzewskiego, jednego z przywódców
młodzieży narodowej, ofiarowując w
imieniu „łewicy' współpracę, to czy
to nie jest fałsz i zakłamanie. A cóż
mówić o innych posunięciach tych
ludzi. :

Gdy się mówi, Jže trzeba napra-
wić stosunki 'w Br. Pom. (w której
zresztą naprawdę było źle, bo po-
przednicy Dembińskiego z r. 1929-30
poprostu kradli), a potem na zakoń-
czenie kadencji zwycięskich „refor-
matorėw“ płonęły przez całą noc
archiwa  bratniackie, gdy zamiast
pomagać tym wyniesionym do god-
ności ideału „niezamożnym akade-
mikom' — subsydjowano pisma p.
Dembińskiego, to wszystko to można
określić jako największe zakłamanie.

Koniec będzie niedobry. Bo nie
jest końcem taki czy inny wyrok na
oskarżonych  wychowywanych w.
stałe; atmosferze niszczenia wszyst-
kiego naokoło. Końcem jest zbliża-
jący się wyrok opinji społecznej, któ
ra nie znajdzie innego określenia
tych ludzi, jak: tylko „zdrajców idei
Boga? i własnego- Narodu”. I nie po-

| może to, że za to pokutują i to z du-
żą odwagą (Dziewicka).

Pokutą największą będzie świa-
domość, że są przykładem, za któ-
rym nikt nie pójdzie, bo skończył się- - kretarjat St. N. w godz. 11—12 i od

|19—20 Mostowa 1. :
wiek panowania miedzynarodowek.

Steian Łochtin.

|akKRK ZARA NATL KASAWEROWARZA

Po co tyle o tem mówić]

W mr. 15 „Tygodnika Akade-
mickiego” poświęcono aż dwa wiel-
kie artykuły polemice z enuncjami
Białorusinów. Nic nas nie obchodzi
stanowisko „Tyg. Alk.'.  Konstatuje-
my tylko ż przyjemnością, iż młodzi
konserwatyści potępiają tych Pola-

Dem- ; ków, którzy oddali swe usługi pro- gólnem
 

CZYTAJCIE TYGODNIK

„WIELKA POLSKA"
Nr. 1.

Narodowy organ walki

cena 10 groszy

Do nabycia w kioskach,

 

t

pierwszorzędną, to jednak obniženie
go do taks z r. 1931 (jedyne spra-
|wiedłiwe wyjście)
|gadnienia, bo dziś
|kwestja niemożności płacenia wogó-
ie, a nie sprawa wysokości czesnego.
|  Oczywistą fikcją byłaby żądanie
| bezpłatnej nauki, Polska jest na to
„za biedna, ale stan dzisiejszy za-
gadnienia młodzieży rozpatrywany z
gospodarczego  puniktu widzenia
„wskazuje na głębokie związiki po-
między sytuacją całego społeczeń-,
jstwa a losem akademika. I dlatego

> śmiało twierdzić, że żaden
mimister oświaty, wysunięty przez
obóz rządzący, tej „kiwadratury ko-
а” ше rozwiąże,
„najlepsze chęci.

choćby miał jak

Jeśli tak jest w istocie, to zwraca-

jest aktualną

(u. b. czy to co pomoże pustej kie-;nie uwagi młodzieży na kwestje
Szeni studenckiej?), mówi się o two-| gospodarcze, na „zdobycze władz

nie rozwiąże za- |

pagandzie separatyzmu  biatoruskie-
g0.

Natomiast mamy inne zastrzeże-
nia i to b. poważne. A mianowicie
czy jest sens robić z drobnej w tej
chwili sprawy zagadnienie tak wiel-
kie. Prawdą jest że w związku z o-

ożywieniem — politycznem
poruszyli się mocniej i Białorusini.
Ale ani ich rzeczywista siłą ani za-
siąg terenowy nie zmuszają nikogo do
zbyt wielkich i szerokich  dyskusyj.
„Piszemy o tem. dlatego, że nie negu-
'jąc potrzeby zdecydowanego i umo-
'tywowanego stanowiska polskiego w
sprawach mniejszości językowej na

' naszych kresach — uważamy za nie-
'celowe a nawet niepotrzebne rozpo*
czynać szeroką dyskusję mna łamach

' polskich dzienników. Sprawa jest jas
na. Wiytwarzajmy znawców pewnych

"zagadnień, kujmy programy, ale po*
'eo rozdmuchiwać kwestje stosunko*
wo niewielkie, których rozwiązanie
powinno odbywać się w atmosierze
spokoju a nie zaciekłych dyskusyj i
roznamiętnienia. Ek

 

WYRA

MŁODZIEŻ WSZECHPÓLSKA
ZWIĄZEK AKADEMICKI U. S. B.
zawiadamia, iż w związku ze zbli-

żającym się rozpoczęciem kursu

kandydackiego sekretarjat przyjmu-

je zapisy we wtorki i czwartki od
od godz. 18 do 20 Wielka 24 m. 3

bo poza kwestjami bytu gospodar-
czego są kwestje ustroju gospodar-
czego, kwestja żydowska itp. i to
wszystko w płaszczyźnie ogólnopol-
skiej a nie w wąskim zakresie spraw
akademickich.

I dlatego cała akcja różnych mniej

 

rvzeniu nowych stypendjów  powsta- |w tej dziedzinie mogłoby być wywo- lub więcej pewnych siebie „ekono-
łych z tych sum, których zrzekli sięjłane chęcią pozyskania umysłów i mistów'* jest skazana na niepowo*
niektórzy wysoko postawieni ludzie przynieść w skutkach odwrócenie dzenie. Dopóki postulaty wychowa-
1542: : : |naszej uwagi od innych zagadnień. nia narodowego, numerus nullus itp.

, Otóż stojąc ńa stanowisku, że ak-. Otóż pierwsze — chybia celu, a na terenie akademickim, a ustroju
cja ta jest szczera, t, zn. że zmierza drugie — nie zdarzy się. Kwestje narodowego i władzy w ręku Obozu
do poprawy losu studenta, a nie do gospodarcze są b. ważne i niesłycha- Narodowego na arenie całego kraju
zyskania jego przychylności, należy |nie aktualne, ale łączą się z inne- nią zostaną zrealizowane, dopóty
stwierdzić, że nie rozwiązuje ona|mi— o wiele większemi. „nikt w żaden najbardziej „pomysło-
sprawy. Kto usiłuje zepchnąć wszystko wy” sposób nie rozwiąże ;;zagadnień

Bo nędza studencka powstałana |na jeden tor, tor zainteresowań eko: młodzieżowych”.
tle ogólnej biedy w Polsce. I chociaż nomicznych, ten zawsze chybi celu, Stanisław Lasota,



TŽ ARGUMENT
PALESTYNSKI

Žydzi calego šwiata protestują prze-

ciw projektowi Rady Ustawodawczej

„w Palestynie, którą tam zamierza

wprowadzić rząd brytyjski. Manife-
stanci żydowscy w Warszawie wzy-
wają nawet rząd polski, by interwe-

njował przeciw temu projektowi, Cóż

więc ten projekt zawiera? Warto nad

tą sprawą się zastanowić, gdyż ułat-

wia to zrozumienie żydowskiej psy-

chiki i żydowskiej polityki światowej.

Rada Ustawodawcza w Palestynie

ma być surogatem reprezentacji

miejscowej ludności; ma być dawno

zapowiadanem dopuszczeniem tej. lu-

dności do głosu, zresztą bardzo ogra-

niczonego. Żydzi nie protestują dla-

tego, że ta Rada jest daleka od idea-

łów demokratycznych, że niedosta-

tecznie uwzględnia wolę ludności. By-

najmniej. Żydzi w Palestynie nie są

zwolennikami demokracji. ' Protestują

dlatego, że projekt Rady przewiduje,

obok przedstawicielstwa żydowskiego,

także przedstawicielstwo ludności a-

rabskiej, Arabi nie są w tym projek-

cie uprzywilejowani, ale Żydzi nie

chcą się pogodzić z dopuszczeniem ich

do głosu,

Dla żydów Palestyna jest świętą

ich ziemią. Mimo „že w Palestynie są

mniejszością i to niezbyt pokaźną

mniejszością. Ale ta ziemia jest, w

"ich przekonaniu. ich ziemią ojczystą;

oni mają wyłączne prawo do rządów.

Żywioły „napływowe”, którymi w, ich

przekonaniu są Arabi, powinny być

usunięte, a w każdym razieodsunięte

od wpływu politycznego. W najlep”

szym razie Żydzi gotowi sąwiększo-

ści arabskiej przyznać — prawa mniej-

szości,

Uczuciowo biorąc ,można to stano-

wisko Żydów zrozumieć. Niewątpli-

wie trzeba w tem widzieć  wykwit

skrajnego nacjonalizmu żydowskiego,

supremację idei narodu nadwszelkie-

mi zasadami demokratycznemi. Mo-

żemy nie przejmować się zbytnio spo-

rami Żydów z Arabami, ani tem, jak

ci Żydzi uregulują swoje stosunki z

Wielką Brytanją. Ale możemy do-

magać się od Żydów logiki i konse-

kwencji.

Żydzi w Palestynie nie chcą uznać

praw politycznych miejscowej ludno-

ści, zdawna tam osiadłej. Traktują A-

rabów jako obywateli drugiej klasy,

a raczej jako przybyszów, cudzoziem-

ców. A ci Arabi siedzą tam dłużej,

niż Żydzi na polskiej ziemi, A zaś w

Polsce Żydzi domagają się zupełnego

politycznego równouprawnienia. U-

ważają, że przysługują im te same pra-

wa do Polski, jak rdzennym Polakom.

Powołują się w Polsce na prawa czło-

wieka, obywatela, na ideały demo-

kratyczne. Gotowi poruszyć niebo i

ziemię przeciw tym, którzy odmawia-

ją im równych praw z Polakami, Ale

o tych wszystkich zasadach zapomi-

nają — w Palestynie.

Możnaby w zasadzie przyznać Ży-

dom w Polsce te same prawa, które

Żydzi w Palestynie chcą przyznać

Arabom. A zresztą nie potrzebujemy

się zbytnio zajmować konfliktem ży-

dowsko - arabskim. Niechaj Żydzi

walczą tam o swoje prawa. Ale nie

możemy uznać podwójnej buchalterji

żydowskiej, zgodzić się na specjalne

przywileje „naroduwybranego”,

Żydzi mają swoją ojczyznę, ziemię,

którą uważają za swoją. Ale i my ma-

my swoją ziemię. Z chwilą gdy Żydzi

poczuli się narodem, muszą się pogo”

dzić z faktem, że na cudzej ziemi są

cudzoziemcami. Idea narodu w XX

wieku przybiera coraz konkretniej-

szą postać, Naród, to nie ogół miesz-

kańców jakiegoś państwa, bez wzglę-

du na to, skąd i kiedy ci mieszkańcy

przybyli. Inną treść musi przybrać

prawo obywatelstwa w państwie na-

*. rodowem, aniżeli miało wtedy, gdy

świadomość narodowa była: słaba.

Naród jest jaknajściślej związany z

ziemią, jest niepodzielnym panem tej

ziemi, jest twórcą państwa, które na

FRANCJA PRZED WYBORAMI
„Położenie międzynarodowe wyjaśni

się dopiero po zebraniu Rady Ligi Na-
rodów. Mimo to uwaga opinii publicz-
nej we Francji odwraca się coraz bar-
„dziej od zagadnień polityki zagranicz-
nej i przenosi się na śprawy we-
wnętrzne. Przyczyną tego jest zbliża”
jący się termin wyborów do parla-
mentu, które są zawsze we Francji
doniosłem wydarzeniem  politycznem.
Przygotowują się do wyborów zarów-
no rząd, jak i stronnictwa polityczne.

Pierwszem zagadnieniem, jakie się
nasuwa, jest to, czy wybory będzie
prowadził rząd p. Lavala, czy też rząd
nowy. Nie ulega wątpliwości, że o-
bóz lewicowy wolałby mieć u steru
rząd bardziej od siebie zależny, Lecz
są dwa względy, które przemawiają za
tem, że p. Laval pozostanie przy wła-
dzy,Po pierwsze objęcie obecnie steru
rządów przy takiem nagromadzeniu
się trudnych spraw jest rzeczą bardzo
niebezpieczną i stronnictwo, któreby
po władzę sięgnęło, mogłoby się na*
razić w krótkim czasie na niezado-
wolenie wyborców. Po drugie p. La-
val dowiódł, że posiada niebyle jaką
umiejętność manewrowania na terenie

parlamentarnym i zniechęcania £
słówdo zbyt daleko idącego radyka-
lizmu przy głosowaniach. Mogą być
oczywiście różne niespodzianki, lecz |

istnieje duże prawdopodobieństwo po-
zostania p. Lavala.

Dalej interesuje wszystkich zaga-

dnienie, jak się ukształtuje kierownic-

two stronnictwa radykalnego. Czy p.

Herriot cofnie swą dymisję? Jeśli te-

 

go nie zrobi, to kto zajmie jego miej-
sce? Są wymieniane w związku z
tem dwa nazwiska — Daladier i Chau-
temps. Nazwisko pierwsze jest ściśle
związane z tragicznemi wypadkami 6
lutego, a nazwisko drugie ze sprawą
Stawiskiego. Powrót tych dwóch ludzi
na powierzchnię dowodzi, że stron-
nictwo radykalne uważa, iż oburzenie
ogółu przeminęło, że masakra 6 lute-
g0 została zapomniana i że kompro-
mitację lóż udało się zatrzeć w opinii
publicznej, Echem podobnych poglą-
dów jest telegram korespondenta
„Kurjera Warszawskiego”, w którym
znajdujemy ustęp następujący:
„Jak wykazał proces Stawiskie, -

padki 6 że о Lipznacznie ZERA
ne. Nie parlamentaryzm: zawinił, lecz
wadliwe funkcjonowanie administracji
sądowej i policyjnej, Zakończenie pro-
cesu Stawiskiego (przez wyrok uniewin-
niający dla większości oskarżonych) bę-
dzie oznaczało ostateczną likwidację sta-
wiszczyzny i tragedji dnia 6-go lutego”.

Ranni i zabici na ulicach Paryża w
dn. 6 lutego nie dadzą się usunąć z
pamięci społeczeństwa. Jeśli nastąpi
uniewinnienie oskarżonych w proce-
sie Stawiskiego, to może to tylko
wzmocnić oburzenie publiczne na ma-
sonerję i na układ stosunków, w któ-
rych jest rzeczą możliwą zatuszowa-
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nie złodziejstw i zbrodni jawnych i

stwierdzonych,

Być bardzo może, że w „kraju le-
galnym”, w parlamencie i w stron-
nictwach wysiłki zmierzające do wy-
bielenia lóż dały wyniki pomyślne, że
szerzy się tam przeświadczenie o po”
wrocie do dawnych norm i dawnego
położenia, Inaczej jest z pewnością w
„kraju realnym", to znaczy w szero-
kich sferach społecznych, a więc tam,
skąd zrodziły się wypadki 6 lutego i
skąd wyszedł prąd oburzenia na ko-
rupcję wewnętrzną w masonerji.

Dla nas nie to jest interesujące, ja-
ki będzie rozwój wydarzeń w „kraju
legalnym", lecz to, jak się ustosunku-
je społeczeństwo do nasuwanych
przez życie zagadnień, Sądzimy, że
nawrót ku stosunkom takim, jakie by-
ły przed 6 lutego i przed sprawą Sta-
wiskiego, musi tylko wzmóc reakcję
w opinji publicznej, że mogą się za-
cząć dziać rzeczy, o których się nie
śni politykom zawodowym. Społeczeń-
stwo, widząc niezdolność parlamentu
do rozwiązania różnych zagadnień i
załatwienia różnych spraw, może się
zwrócić ku tym prądom i organiza-
ciom, których jest coraz więcej, a
które poszukują dróg wyjścia z poło”
żenia obecnego na innej płaszczyźnie.
Oto dlaczego uważamy, że wraz z

wyborami zbliża się we Francji nie-
zmiernie ciekawy okres polityczny, iż
ujawnić się może przy okazji tych wy-
borów głęboki kryzys polityczny i u-
strojowy.

SK.

W IT ISIIIII III TCT EPO DAE SSCDZE

Jeszcze oUbezpieczalniach Spolecznych
Artykuł zamieszczony w „War-

szawskim Dzienniku Narodowym” o

ubezpieczeniach społecznych p. t.

„Bezczynność”, jest zupełnie słuszny.

Zwłaszcza ciekawe są obliczenia i

cyfry, dlatego odpowiedni ustęp war-|

to jeszcze raz przytoczyć:

„Obecnie na ubezpieczenia spo”

łeczne idzie rocznie (w 1934 r.) 460

(czterysta sześćdziesiąt)  mtlj. chy a

zatem formalnie tylko o 11,2 proc.

mniej niż w r. 1928 (518 milį. zł.)

Formalnie, bo w istocie te 460 milį.

zł. w r. 1934 stanowiło wobec spadku

cen znacznie większy ciężar niż 518

milj. zł. w 1928 r. Mianowicie prze-

liczona według wskaźnika cen hurto-

wych (w. r. 1928—100, w r. 1934—57)

suma 460 mili. zł. w r. 1934 odpowia-

da sumie 807 milj, zł. w r. 1928, Gdy-

byśmy teraz wykonali obliczenie od-

wrotne, ile wobec spadku cen winny

wynieść w r. 1934 wpłaty na rzecz u-

bezpieczeń społecznych, aby ich cię-

żar się nie zwiększył, to doszlibyśmy

do sumy 295 milj, zł. (57 proc. od su-

my 518 mili. zł.). A zatem wr. 1934

ubezpieczenia społeczne wchłonęły o

około 165 mih. zł. za dużo i to bez

uwzględnienia spadku rozmiarów pro-

dukcji, który. wyniósł od 1928 r. do

1934 r. ok. 400 proc. Przy uwzględ-

nianiu i tego czynnika, okazałoby się,

że ubezpieczenia społeczne nie po-

winny kosztować w r. 1934więcej.

niż około 200 mili. zł.”.

O ile jednak cyfry i wnioski, z nich

wyciągnięte, są słuszne, o tyle jednak

artykuł nie przedstawiałwszystkich

usterek i bolączek, które wynikają z

obecnego ustawodawstwa i organiza”

cyj ubezpieczeń społecznych tak dla

pracodawców „jak i dla ubezpieczo-

nych.

Jedna z Izb przemysłowo - handlo-

wych rozpisała ankietę, z której wy”

nika, iż główne braki obecnego ustro-

ju ubezpieczeń społecznych, to: 1)

zbyt wielkie opłaty, które pótrąca

cię tak pracodawcom, jak ipracowni-

kom. Opłaty te nie zostały zmniejszo-

ne mimo zniżki cen i mimo obniżenia

zarobków pewnych kategoryj pra”

cowników przez ostatnie dekrety fi-

nansowe; 2) nadzwyczaj skompliko-

wany system postępowania ubezpie-

czeniowego (zgłoszenie ubezpiecze-

nia, sposób obliczenia składek i ich

ściąganie); 3) zła organizacja prawie

we wszystkich działach ubezpieczeń

społecznych, Ta zła organizacjastała

się jedną z przyczyn olbrzymiego roz-

rostu biurokracji ubezpieczeniowej.

Wśród ubezpieczonych panuje po-

wszechna opinja „iż ubezpieczenia ist-

|

nieją głównie dla tej biurokracji, a nia
spełniają swoich właściwych zadań,

Kryzys gospodarczy, który w Pol-
sce od kilku lat tak silnie daje się we
znaki wszystkim, odbił się także i na
instytucjach ubezpieczeń społecznych,
Można jednak z równą słusznością po-
wiedzieć, iż system ubezpieczeń spo-
łecznych przyczynił się w znacznym
stopniu do zaostrzenia kryzysu go-
spodarczegoido wzrostu bezrobocia.
Ileż to przykładówprzynosi nam dzień
każdy na potwierdzenie powyższego
zdania, Ileż to przedsiębiorstw i war”
sztatów pracy doprowadziły do ban-

kructwa właśnie opłaty ubezpiecze-
niowe iich rygorystyczne ściąganie.
Egzekucja zaległości opłat ubezpie-
czeniowych jest bardziej ostra i nieli-
cząca się ze stanem finansowym

przedsiębiorstwa nawet od egzekucji
za należności podatkowe,

A czy ubezpieczenia przynoszą spo-

dziewane korzyści ubezpieczonym?

Każdy ubezpieczony odpowie, iż nie.

Wszyscy prawie są zdania, iż gdyby

opłaty ubezpieczeniowe były składa-

ne jako oszczędności, przyniosłyby

one dałeko więcej. Jest to następ-

stwem wielkiego zbiurokratyzowania

w. ubezpieczalniach i zbytniej centra-

lizacji. Jednomyślna jest np. opinja,

 

Piątkowy „Nasz Przegląd”, zdając

sprawę z jednego z naszych artyku-

łów, pisze:

„Te same pisma antysemickie, które
nawołują do  bojkotowania Żydów,

bardzo chętnie przyjmują ogłoszenia

żydowskie i nawet się o nie ubiegają'.

Jest . to nowa, charakterystyczna

próbka metod, jakiemi się prowadzi

walkę z Obozem Narodowym. „Nasz

Przegląd" rzuca niewinną uwagę.

Potem ktoś inny tę uwagę, już ob-

szerniej i powołując się na autoryta-

tywne informacje żydowskiego orga-

nu, powtórzy. „Narodowa prasa u-

biega się o żydowskie ogłoszenia! U-

biega się! Wiemy to od samych Ży-

dów!”. I zaszczepiona będzie społe-

czeństwu nowa, godząca w nasz obóz

legenda.

Możnaby na to odpowiedzieć:

„Nasz Przegląd“ nie miał namyśli

prawdziwej prasy narodowej, Istnieją

przecież liczne wydawnictwa, które

licząc się z nastrojami, panującemi w

społeczeństwie. czyli z wymaganiami

klijenteli, reprezentują kurs antyse-

Z
3 0se,

tej ziemi włada. Rozumieją to dosko-

nale Żydzi — w Palestynie. -

Ale nie chcą tego zrozumieć, lub u-

dają że nie rozumieją w Polsce. Je-

dnak i tu dojdzie do uznania zasady, że nikt nie możemieć tych. samych  praw w cudzem państwie, jakie ma i

powinien mieć w swojem, By tę zasa-

dę wpoić Żydom, którzy chcą u nas

przywilejów, argument palestyński

może się bardzo przydać.

R. RYBARSKI

©

 

 

iż od kiedy zniesiono dla obszarów
dworskich przynależność do Kas Cho-
rych i każdy majątek w swoim za-
rządzie jest obowiązany do zorganizo-

wania pomocy lekarskiej dla swych

pracowników, to koszta tejże pomocy

są znacznie mniejsze, a służba rolna

ma lepszą pomoc lekarską. Doświad-

czenie więc uczy, iż decentralizacja u-
bezpieczeń jest tańsza i daje lepsze
rezultaty,

Ubezpieczenia społeczne są wielką
zdobyczą. Utrzymanie ich jest ko-
niecznością społeczną, Dzisiejszy je-
dnak system ubezpieczeń zdąża do
skompromitowania jakby samej zasa-
dy, co niesie wielkie niebezpieczeń-

stwa. Można im zapobiec tylko przez
radykalną reformę dzisiejszego usta-

wodawstwa ubezpieczeniowego, przez

uproszczenie organizacji, przez
zmniejszenie biurokracji i przez de-
centralizację,
Reforma ubezpieczeń społecznych

staje się obecnie jednym z głównych

problemów naszego życia społeczne-
go i gospodarczego, Kto dąży do na”
prawy czy przebudowy gospodarczej
i społecznej, ten nie może z założone-

mi rękoma przechodzić obok tego za-
gadnienia,

UBEZPIECZONY,

 

żydowskie
micki, a mimo to bynajmniej nienale-

żą do ideowej prasy narodowej i do-

chodami ze źródeł żydowskich (ży-

dowskiemi ogłoszeniami), bynajmniej
nie gardzą,

Niewątpliwie, gdybyśmy _ chcieli
przypierać „Nasz Przegląd" do mu-
ru, skarżyć go o oszczerstwo, lub t. p.,

tłumaczyłby się on właśnie w ten spo-
sób: „Przecież nie mówiliśmy o pra”

sie narodowej — mówiliśmy ogólniko-

wo o prasie antysemickiej. A więc

cała prasa antysemicka jest narodo-
wal Świadczy to jasktawo o perfidji

dziennika, który rzucając bezpod-
stawny zarzut, formułuje go w ten

sposób, by móc potem postawienia
tego zarzutu się wyprzeć, Boprzecież
faktem pozostaje, że ogólnikowy za-

rzut, doczepiony do artykuliku, doty-

czącego pisma, wskazanego imiennie,

w umyśle czytelnika powiąże się z

tem właśnie pismem i będzie przez

niego zrozumiany, jako pod adresem
tego właśnie pisma zwrócony,

Calomniez, calomniez,  calomniez!

„Nasz Przegląd" jest wierny swojej

metodzie,

Niewiele mu jednak z tego 'przyj-
dzie. Społeczeństwo coraz lepiej ro-

zumie į coraz jaśniej widzi, ile jest

prawdy w pracówicie, latami całemi

budowanych górach oszczerstw i in-

wektyw, zwróconych przeciw Obozo-

wi Narodowemu, Oszczerstwom tym

i inwektywom poprostu — nie wierzy,  

PRZEGLĄD PPASY
JAK PODNIEŚĆ POWAGĘ SEJMU?

Posłowie, wybrani 8-go września,

troszczą się bardzo a powagę nowego

Sejmu. Chcą naprawić winę ordynacji

wyborczej. Chcą powiększyć w jakiś

sposób owe 25 proc „ważnych głosów,

które padły na nich w polskich okrę-

gach, Jeden z nich — na komisji bud-

żetowej — wpadł na pomysł, że auto-

rytet Sejmu będzie podniesiony, jeśli

się podczas przyjęć i uroczystości po”
stawi posłów na bardziej honorowyc

miejscach. Oto co mówił ten pomy"
słowy poseł (Walewski):

„Nie może być, zdaniem mojem tak,
jak to niestety miało miejsce niedawno

SĘ pu jednej z najbardziej oficjal-

nyc dorocznych uroczystości, że posłom

i senatorom wyznaczono miejsce na sza-
rym końcu. Bowiem, pomijając treść wy-

stąpień publicznych ciał ustawodawczych

forma ich również odgrywa, zwłaszcza w

naszem życiu publicznem, dużą rolę i z

tych względów pozwalam sobie zwrócić

się z uprzejm prośbą do p. marszałka
Sejmu, by zechciał łaskawie w porozu-

mieniu z odnośnemi miarodajnemi czyn-

nikami zapewnić zewnętrznym wystąpie-

niom, Sejmu należytą powagę. (Po prze-
mówieniu p. Walewskiego rozległy się 07
klaski i brawa)”.

Biedni ludzie, oddaleni na sto mil od
rzeczywistości! Sądzą, że gdy na No-

wy Rok będą gratulować np. przed

ambasadorami, to znaczenie ich

przewyższy ambasadorów...
Inny z posłów skarżył się, że djety

(1.000 zł.) są za niskie i cytował An-

glię. Francję, Amerykę, gdzie djety są

wyższe, i nie postawił wniosku o ich

podwyższenie „tylko ze względu na

ciężką sytuację. Spodziewajmy się

zatem, że gdy sytuacja uleśnie polep-

szeniu, to wniosek taki się pojawi...

Djety w obecnej wysokości istnieją,

odkąd wprowadzono złotego. Pobie-

ralije posłowie, gdy ten złoty miał

daleko mniejszą wartość i śdy praca

Sejmu trwała po 8 miesięcy rocznie.

Jednak nie skarżyli się oni na niskie

djety i nie zaczynali naśladować An-

glii i Francji w uchwalaniu podwyżek

dla siebie samych...

JESZCZE 4 DNI CZASU

Rząd może jeszcze w ciągu 4 dni

wydawać dekrety (do 15 b. m.). Jak

ten czas wyzyska? „Kurjer Polski“

wierzy,

„że każda ich minuta będzie wykorzy-
stana dla stworzenia punktu wyjścia do

akcji oszczędnościowej w dziedzinie go-
spodarki publicznej, ograniczenia zakre-

su działania państwa i obniżenia niektó-

rych ciężarów i świadczeńpublicznych,

Bo przecież a budżetów  prze-

mysłu i szerokich rzesz konsumentów bę-

dzie mogło wydać pozytywne dla gospo-

darstwa i dla skarbu owoce tylko wtedy,

śdy jednocześnie „równie radykalnie i

równie sz wprowadzony zostanie

pin detlacyjny na niwę gospodarki pu-
licznej, Oświadczenia rządu w sprawie

likwidacji przerostów tej gospodarki, a

także wieści, jakie dochodzą z za murów

niektórych ministerstw o niezmiernie in-

tensywnej pracy „jaka tam toczy się, każą

się spodziewać, że to właśnie ów pług
jest montowany”.

Czekamy na pracę tego pługu. Zo-

baczymy, czy „Kur. Pol." nie grzeszy

optymizmem.

* ZBYTEK I NĘDZA

W Kielcach odbyło się w „nowym

gmachu pod cmentarzem” przedsia-

wienie. „Sala teatralna na 800 osób,

sala balowa cudna, pokoje umeblowa-

ne każdy w innym stylu... Kosztowało

to ponoć 7 miljonów; natomiast w
szpitalu kieleckim chorzy leżą nasło-

mie, na korytarzach”.
Donosi o tem ostatnia „Myśl Naro-

dowa“ (Nr. 2), która do informacji tej

dodaje taki komentarz: `

„Ten kontrast dražni i bije w oczy.
Bije też w oczy oczywisty nonsens tyc

wydatków; w miešcie gdzie na przedsta-

wienie nie przyjdzie nigdy 800 osób, bu-

duje się taką dużą widownię, obdarzajac

ją jednak tylko małą kameralną scenką

w sam raz dla akademij i okolicznościo-

wych rzemówień — gmach jest olbrzy-

mi, a Król w nim telefonów wewnętrz-

nych, zbytkownie urządzony — a brzydki

zzewnątrz — i tak wszystko”.

Są czasy, kiedy budowanie zbyt-

kownych pałaców, zarówno  publicz-

nych jak prywatnych, jest wprost nie-

bezpieczeństwem publicznem... Osta-

tecznie zbytek i komfort są nieodłącz-

ne od cywilizacji, ale w pewnych kry-

tycznych momentach lepiej się z nimi

nie pokazywać. '

 

Pamiętaj
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„Wielki Fryderyk” po 25 lałach
Srebrne gody „Wielkiego Fryderyka"

ma scenie Teatru Narodowego przyniosły
nowe laury Nowaczyńskiemu, i nową bu-
rzę aplauzów Solskiemu. Przepełniona cv
wieczór widownia ze wzruszeniem i za-

cbwytem reaguje na to wielkie widowi-
sko teatralne, w którem od ćwierc wie-
Ku króluje najświetniejszy polski a .tor.
Jak zaś zareagowała krytyka? Oto kilka
wymownych przykładów. Adam Grzy-
mała Siedlecki („Kurer Warszawski“
Nr. 4) składa cenne świadectwo, jakże
ciekawe dla przyszłego historyka:

„Jak dobrze była napisana na scenę tn
postać starego Fryca — w pełni ocenia-
my dopiero dziś po 25 latach od dnia
pra-prem ery. Nic nie spłowiał, tali sam
kolorowy, jak był w 1911 rolku, ani tro-
chę nie wyschła z niego pasja, jaką No-
waczyński przymocowywał światła 1 cie-
nie charakterystyki.

Nawet, kto wie? — może jeszcze bar-
dziej nam dziś zrozumiały bohater sztu-
ki? Wówczas, przed 25 laty stawała ja-
kaś zapora między uczuciowością polską
a temi scenami, w których sztuka nie wa
ha się uchylić czoła przed dziejową wies-
kością Fryderyka Il-go. Wówczas dla nas
tylko przeklętym zaborcą by ło to pruskie
bożyszcze, rósł więc w nas podświadomy
protest przeciwko autorskiemu wezwa-
miu: „audiatur et altera pars”, Dziś już
z nas to odpadło.

Jalk wszystkie niemal sztuki Nowaczyń
skiego, tak i „Wielki Fryderyk" tkwi głę
boko w rzeczywistości czasu, w którym
powstawał, W r. 1910 nabrzmiewało w

Polsce od zagadnienia grożącej wojny eu-
rope skiej i od automatycznie wynurza-
ącej się nadziei niepodległości polskiej.
Te nadzieje u przeciętnego Polaka przy-
odziewały się 'ednak w tęcze romantycz-
ne, „Wielki Fryderyk'* chciał zwrócić u-
wagę, że do zagadnień į aūstwowych i do
sądów o ludziach państwowo - twór

czych stosować można jedynie miarę po
lityczną — j że ta miara niewiele me
wspólnego z kryterjami, jakiemi mierzy-

my prywatne wartości ludzkie, To właś-
nie sztuka ukazywała na przylcładzie je-
dnego z największych wrogów naszych:
Fryderyka II-go.

Dziś, kiedy mamy za sobą dwadzieścia
bez mała lat psychologicznego doświad-
czenia własnej państwowości — zrozu -

mialszem i integralnieiszem nam się sta-
je państwowe oblicze Fryderyka, Szczel-
niej nam się zrastają obie oceny autor-
skie: czysto ludzka i — polityczna. W 'a-
śniejszą całość zespala nam się ten nie-
mal potwór, indywiduum bez sumienia, a
przecie wielki król swo'ego narodu.

I podziwiać należy, z jaką celnością
gromadzi Nowaczyński, ustawia i ani na
chwilę nie gubi tej mnogości rysów, z któ
rych powstał ten jego arcy-portret sce-
niczny”.,
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Jerzy Andrzejswski (ABC Nr. 8) pró
buje spojrzeć na utwór Nowaczyńskiego
z historyczno - literackiego punktu wi
dzenia:
„Dwadzieścia pięć lat upłynęło od

premjery krakowskie. Trzydziestoczte -
roletni Nowaczyński nie był już wówczas
teatralnym nowicjuszem. Miał poza sobą
szereg drobnych dramatów jednoakto-
wych i większe utwory, osnyte przewaž-
nie na tematach zaczerpniętych z dzie -
jów polskich, a więc udramatyzowanie
kroniki o „d'able” Stadnickim, Reyu z
Nagłowic, starościcu Węgierskim.
Twórczość dramatyczna Nowaczyń -

skiego odcinała się w owym okresie od
teatralnej atmosłery Młodej Polski, Nie
znajdzie się tonu, właściwego Nowaczyń-
skimeu, u Żuławskiego, Rydla, Staffa
czy Micińskkiego, Są to utwory, chociaż
dalekie od tego co zwykliśmy rozum'eć
pod pojęciem popularności, wyraźnie ed
uak pisane z myślą nawiązania kontaktu
z publicznością, przemówienia do niej 'ę.
zykiem prostym, plastycznym i jasnym,
„Trzeba — pisał Nowaczyński w rozpra.
wie o „Dwóch poematach dramatycz-
nych” — aby poeci zdecydowali się do
pewnych konwencyj z ogółem, do pewnej
symbiozy ze sceną polską i jej warunkam;
tizycznemi",
Trudno o wyražnie'sze slormulowanie

creda artystycznego. Trzeba bowiem pa -
miętać, że słowa te zostały wypowiedzia
ne w okresie, w którym literatura nosiła
się bardzo górnie i niezawsze licząc się
z odbiorcami, pozostawała niejednokrot-
nie literaturą wybrańców"...

Juljan Wołoszynowski („Polska Zbroj-
na'* Nr. 7) tak pisze:
„Autor stubarwnych kronik historycz-

nych, pisanych — prawie tak, jak się pi-
sze wierszem — formą dramatyczną, był
na naszym gruncie prekursorem rodzaju
„Yie romancee' (tuta' „żywotów uteatra-

 

 

lizywanych”), czyli zbliżan'a postaci hi-

storycznych do poziomu codzienności, O

siągał to zapomocą brawurowych kary:

katur, które w zestawieniu z „zabronzo-

wionemi” postaciami przeszłości, przez

kontrast wiaśnie, dawać miały formułę*
nadludzkość, odbita w zwierciadle wklę-
słem podludzkości, ukazuje w rezultacie
ludzkość... Solski, jako Fryderyk Wiei-

ki, podobnie jak w roli Wiarusa z „War-
szawianki”, ma w sobie jakąś niesamo-

witość potężną, osiąganą napozór naj-

prostszemi środkami aktorskkiemi, Trzeba
go widzieć w te' postaci, bo tego się nie
zapomina wśród tak łatwo dziś zapomina
nych ról nawet wybitnych aktorów *...
Z pośród głosów obcych

ma, zamięszczonego w Frankfurter Zei-
tung (Nr. 152, 9 b. m.): „Warszawski Te-
atr Narodowy gra obecnie co wieczór u-
lubioną sztukę polskiej publiczność, w no
wej świetnej jnscenizacji. Autorem tego
przed wojną napisanego utworu 'est A-
doli Nowaczyński, któregoby nazwać
można Leonem Daudetem polskiego na
cjonalizmu, gdyby nie przejęcie się wpły
wem Nietzschego i głębsze przeciwień-
stwo z zasobem idej niemieckiei epoki
bismarkowsłkie'. Bohaterem dramatu 'est
— Fryderyk Wielki. Jak Menzel naryso
wał starego Fryca, tak gra go starzec
Ludwik Solski, aktor polski o nawyższej
kulturze europejskiej, któryby się stał
światową znakoinitością, gdyby język pol
ski był bardziej znany zagranicą.. Owa
prusko - niemiecka idea państwowa dzia
ła jako przykład dla nowego pań-
stwa polskiego, i dla jego przyszłych mę-
żów, coś w rodza'u szkoły. Autor tej
sztuki należy do ludzi nie zadowolonych
jeszcze z dzisie'szego państwa polskiego.
Ale również oficerowie - piłsudczycy, któ
rych widzieliśmy na widowni, opuszczali
teatr wżruszeni i zamyśleni”„..

 

0 nowe podręczniki dla Polaków
w Niemczech

Szkolnictwo polskie zagranicą walczy
na każdym niemal kroku z wielkiemi trud
nościami, wśród których na pierwszy nie
mal plan wysuwa się brak polskich pod-
ręczników. W niektórych krajach spro-
wadzanie książek tych z kra'u jest un'e-
możliwione wskutek obowiązujących
miejscowych przepisów ustawowych, na-
kazujących korzystanie jedynie z pod-
ręczników wydawanych w tych kra'ach,
Podobny zakaż istnieje również w Niem-
czech. To też, pragnąc zapobiec brakowi
książek do nauczania, Związek Polskich
Towarzystw Szkolnych w Niemczech
przystąpił ostatnio do dkcji wydawania
podręczników w 'ęzyku ojczystym.
Jako jedne z pierwszych ukazały się o-

becnie, nader starannie wydane, dwie
książki, których brak dawno już dawał
się odczuwać w polskiem szkolnictwiena
terenie Trzeciej Rzeszy. Pierwsza z nich,
to „Katechizm katolicki”, będący do-
słownym przekładem z obowiązująceg»

jednolitego Katechizmu na Rzeszę Nie-

miecką, Drugą książką jest „Spiewnik dla

szkół powszechnych z polskim językiem
« adowym w Niemczech”, Jest to pięk

ny zbiór 139 pieśni religinych i świec

Filharmonia Warszawska
Trzynasty kontert symfoniczny

W czasach — bynajmniej nie zbyt
odległych — kiedy muzycy sztukę

swą wakiowali poważnie, widząc w
uprawnianiu jej raczej posłannictwo

szlachetne i piękno, a nie środek za-

robkowania lub zdobywania karjery,

w tych niedawnych czasach F.lhar-

monja Warszawska dbała o staranny,

stylowy układ programów koncerto-

wych. Rozumowano słusznie, że od-
działywanie utworów muzycznych na

słuchacza i ich wchłanianie przez nie-
go podlegają pewnym prawom este-
tycznym. Wiedziano dobrze i nie kwe-

/stjonowano tego z żadnej strony, że

niepodobieństwem, niemal zbrodnią

artystyczną, jest łączenie bezpośred-

nio w programie dzieł takich naprz, jak

IX symfonja Beethovena i coś z mu”

zyki tanecznej. Zdawano sobie sprawę

z konieczności układania utworów w

porzadku, wykluczającym zbyt rażą-

ce kontrasty stylowe, ba! nastrojowe

nawet. W ten sposób osiąśnięto jed-

nolitość, bądź powagę charakteru; da-

wano produkcję muzyczną o rysach

zawsze artystycznych. Wtedy nie do

pomyślenia było, by w ciągu jednego

wieczoru można grać naprz. Beetho-

vena czy Brahmsa i jakiegoś — niecli-

by najpiękniejszego walca czy mazura,

Ten mądry, bez zastrzeżeń słuszny z

punktu widzenia sztuki sposób trak-

|

 

towania programów koncertowych zo-
stał zniweczony z chwilą, gdy na e-
stradę zaczęła wdzierać się muzyka

powojenna, w znacznej części wykwit-

ła z jazz-band'u i na elementach ta-

necznych, wówczas modnych, opiera-

jąca się mocno.

W akcji muzyków, może dlatego, że

działają oni często pod wpływem im-
pulsu, w tworzonych przez muzyków

£. zw. kierunkach, bardzo często wi-

dzimy brak gruntownego przemyślenia

i niezdolność patrzenia w dal; w przy-

szłość, Stąd płyną entuzjastyczne za-

chwyty dla bohaterów dnia i potępień-

cze słowa dlabohaterówdniminionych,

Stąd bezkrytyczne (ciekawe, że po*
zornie właśnie — krytyczne) określe:

mia, szumne frazesy „śenjalny”, „naj-

większy”, „twórca nowych dróg' etc.),

wytwarzające zamęt i chaos w umy-

ełach naiwnych nie umiejących ogar-

nąć horyzontów szerszych. Stąd też

wywodzi się upadanie sztuki w zna-

czeniu wzniosłem, a wraz z tem oczy”

wiście i bigos programowy, od czego

rozpocząłem dzisiejszy artykuł,

Przed kilkunastu laty jazz i spokre-

wniona z nim muzyka taneczna tak

dalece opanowały umysły artystycz-

nie słabsze, że walka z tą psychozą

zdawała się beznadziejna. W każdym

razie była niepomiernie trudna, Prze-

 

 

kich, zawierający tekst I nuty w układzie
jednogłosowym, dwugłosowym 1 trzygło-
sowym, Są to pieśni narodowe, ludowe
żołnierskie i szereg innych, mniej lub
więcej znany i popularnych.
Akcja wydawnicza Związku Polskich

Towarzystw Szkolnych w Niemczech zna
lazła finansowe poparcie Funduszu Szko:
nictwa Polskiego Zagranicą. Fundusz ten
w dorocznych zbiórkach, przeprowadza-
nych w całym kraju w czasie od 15 stycz-
nia do 15 lutego, gromadzi zasoby, umoż-
liwiające niesienie pomocy oświatowej
dziatwie polskiej, zamieszkałej poza gra-
nicami Rzeczypospolitej, Dzięki tym nie-
zliczonym groszowym darom, składanym
przez całe społeczeństwo nolskia przez
naszą dzielną armę i naszą miodzież
szkolną w kraju — zebrano już ponaa
dwa miljony złotych. Tegoroczna zbiór-
ka, które" protektorat objął pan Prezy-
dent R. P, urządzona jest pod hasłem:
„Zbieramy trzeci miljon”. Te mil'ony da-
dzą dziatwie polskiej na obczyźnie pol-
ską szkołę i polską książkę, której brak
tak dotkliwie daje się dotąd odczuwać w
poszczególnych krajach ną całym świe-
cie.

cież znajdowali się u nas muzycy o
znanych nazwiskach, zajmujący stano-
wiska poważne, którzy publicznie
(naprz, przez radjo) wygłaszali odczy-
ty, gloryfikujące niemal ów jazz nie-
szczęsny. yby wówczas uwierzono
tym siewcom postępu, odkrywcom no-
wych dróg, a jazz, tak bliski rytmicz-
nemu biciu w rondle i patelnie, na-
prawdę uznano za nową, prawdziwą
i piękną religję artystyczną — coby
dziś było?
Na szczęście instynkt piękna, zani-

kający chwilami u z zawodo-
wych, prowadzi często faikówpo dro-
gach wiodących do ocalenia, Wystar-

czyło lat 10 — 15, by jazz ulokował
się w budach dancingowych, a ze sztu-

ki twórczej został wyparty na dobre,

Jeszcze gdzieś w prowincjonalnych u-

mysłach pokutują naleciałości jazz'o-

we, ale naprawdę — to już mamy po-
za sobą owe szaleństwa niemądre.
Pęd do wartości zdrowych i żywych,
nieraz słabnący, ale nie zanikający cał-
kowicie nigdy, likwiduje stopniowo

wszystko, co tworzy zbędną naroś! na

sztuce. Zaczyna ona znowu uk

się spragnionym oczom wkształtach
wiecznie pięknych,
W chwili tej nie od rzeczy byłoby

pomyśleć o powrocie do artystyczne-

go i stylowego układu programów, o

nadaniu wyrazistego oblicza wieczo-
rom koncertowym, o spotęgowaniu
działania muzyki przez odpowiedni do-
bór dzieł wykonywanych,
Bo co za sens naprz.. co za pomysł

estetyczny, gdy się daje w programie

 
zacytu'emy ;

kilka zdań z artykułu Immanuela Birnbau ;

 
 

Ś. p. prof. Gabryel Korbut
Dziełem życia ś. p. prof. Gabijela

Korbuta — o którego zgonie donosiliś-

my — jest duża, czterotomowa „Lite-

ratura polska”. W nielawno wydanej

ostatniej swej książce, „Szkicach i
drobiazgach historyczno - literackich”,

napisał ś. p. prof. Korbut w przedmo-

wie, jakby chcąc usprawiedliwić się.

słowa następujące: „Niestety, cały

czas i uwagę w ciągu życia całkowicie

absorbowała mi moja „Literatura pol-

ska”, — stać mię już tylko było na
„szkice i drobiazgi '... Zamierzenie istot

nie przerastało siły jednego człowie -

ka, tak jak stworzenie „Bibljog аЁ

polskiej” przerastało siły Karola E-

streichera. Ale w naszej słowiańskiej
niechęci do kollaboracji i braku umie -
jętności organizowania pracy, tylko
niezwykłym wysiłkiem jednostek pow-

stają dzieła na;większej użyteczności.

To też podobnie jak nazwisko Estrei-
chera identyfikuje się z jego bibljogra-
fją polonistyki: „iLteraturą polską”.
ta kojarzy się trwale z jego bibljogra-
fin polonistyki; „Literaturą polską”.
Wszyscy badacze wiedzą, że dzieło to
nie jest bez braku, że kiedyś trzeba

je będzie przerobić i wydać inaczej,

wszyscy jednakże stale z niego korzy-

stają, jako z fundamentu każdej polo-
nistycznej roboty, wymagającej spoj-
rzenia na to, czego dokonali poprzed-
nicy, Braki swej książki widział sam
-autor, pilnie ją uzupełniał, a ostatniem
jego, niestety nieziszczonem marze-

niem, było wydanie drugiego skolei

„Dopełniacza” „Literatury polskiej”

Jak zaś dzieło jego cenią najznakomit-

si znawcy naszego piśmiennictwa, wy”

starczy zacytować sąd prof. Igna ego

"Chrzanowskiego, który o „Literaturze
polskiej” ś. p. prof. Korbuta powie-

dział: „Owoc to długoletniej pracy za:

służonego uczonego, którego nazwisko

w dziejach naszej nauki historyczno-li-
terackiej póty będzie istniało, póki ist-

nieć będzie ta nauka”...

Ś. p. prof. Korbut wyszedł ze szko-
ły filologicznej rosyjskiej, kształcił się

w Petersburgu, pozostał też wierny za

sadom filologicznego badania literatu-

ry. W r. 1893 ogłosił obszerną pracę

„Wyrazy niemieckie w języku polskim

pod względem językowym i cywiliza -
cyjnym”, którą po 40 latach wydał w
drugiej edycji. Ściśle filologiczne zada-
nie podjął również w rozprawie „Mic-
kiewicz jako leksykograł', drukowanej
w Pracach Filologicznych t. V. Tomy
„Stu lat myśli polskiej” oraz czasopi-
sma naukowe zawarły też niejedno je-
go studjum.

Od 1908 r. był członkiem Tow. Nauk
Warszawskiego, oraz kierownikiem Ga
binetu filologicznego tegoż Towarzy -
stwa W 1910 r. został profesorem Wol
nej Wszechnicy w Warszawie, a 1919
r. członkiem, korespondentem Pol. A-
kademji Umiejętności,

P. G.

Konkurs na pracę naukową
Wszystkie instytucje przeciwrakowe w

Polsce: Polski Komitet do Zwalczania
Raka, Instytut Radowy im: M. Skłodow-
skiej . Curie, Łódzkie Tow, Zwalczania
Raka, Stow. Polski Instytut Przeciwra
kowy we Lwowie, Wileński Komitei
Zwalczania Raka, Łucki Komitet Zwal-
czania Raka, oraz Stowarzyszenie Asy-
stentów Uniwersytetów Krakowskiego i
Poznańskiego, celem trwałego uczczenia
pamięci Marszałka Polski Józefa Piłsud-
skiego, oglasza'ą łącznie Konkurs Nau:
kowy z dziedziny nowotworów ziošli-
wych. W sądzie konkursowym udział
swój zaoliarowali: prof. dr. Adam Czyże-
wicz, prof. dr, Stanisław Ciechanowski,
prof, dr. Ludwik Hirszfeld, prof. dr. Lesz-
czyński, prof, dr. Jurasz Antoni, dyr. dr.
Łukaszczyk Franciszek, dr, Marzyński
Józef, kur. dr. Osuchowski, prof, dr Pasz
kiewicz Ludwik, prof, dr, Pelczar Kazi-
mierz, prof. dr. Radliński Zygmunt, dr.
BronisławWenert.
Warunki konkursu: 1) W konkursie

mogą brać udziął obywatele Rzeczypo -
spolitej Polskie'; 2) Prace winny być o-
ryginalne, dotąd nigddzie niedrukowane,

oparte na własnych spostrzeżeniach { do-
świadczeniach; 3) Tematem pracy mogą

być zarówno spostrzeżenia kliniczne, jak
również doświadczalne z zakresu nowo-
tworów złośliwych: 4) Zółaszane na kon-

"siny obok piśmiennctwa
obcego uwzględniać odnośne  piśmięn-
nictwo rodzime; 5) Prace konkursowe,
podpisane przez autora obranem godłem,
powinny być nadesłane w maszynopisie
w dwóch egzemplarzach najpóźniej do
dnia 12 maja 1937 r, pod adresem — Pol-
ski Komitet do Zwalczania Raka — Ка-
rowa 31, Gmach Towarzystwa Hig enicz-
nego; 6) Do prac należy załączyć zamk-

niętą kopertę, nazewnątrz zaopatrzoną w
godło, wewnątrz zaś zawierającą imię, na
zwisko j adres autora; 7) Ustala się na-
grody za przyjęte przez sąd konkursowy

prace: I — 700 zł, II — 500 zł, III —
300 zł.; 8) Prace nagrodzone będą ogło-
szone w czasopiśmie Polskiego Komitetu
do Zwalczania Raka p.t.: „Nowotwory”. z
zaznaczeniem, że praca ta została nagro-

dzona na konkursie; 9) Sąd konkursowy
ma prawo przyznać tylko niektóre + oglo
szonych nagród, lub nie przyznać żadnej, 
 

KAZIMIERZA SNOPKA

„ZMIENIANIE NAZWISK*
dotycząca zmian nazwisk żydowskich na polskie w Polsce powojennej

i zawierająca spis około tysiąca osób, które w ostatnich latach na-

zwiska zmieniły (wraz z danemi, dotyczącemi każdej z tych osób).

| Ukazała się książka

 

Beethovena i Mozarta obok Kofflera
'modernizujący kompozytor stryjsko-
lwowski) i R. Straussa, układając ich
utwory w ten sposób, że Mozarta od-
suwa się od Beethovena i dołącza się
do Kofflera i Straussa! W ten sposób
najgorzej wychodzi taki Koffler, bo je-
śo wybitnie mózgowe Wariacje, pro-
dukt rozmyślań i obliczeń, kombino-
wania zestawień dźwiękowych o o0*
granicznej zresztą skali utwór pisa-
ny na orkiestrę smyczkową, w zało”
żeniu raczej ponury i pozbawiony
dowcipu, brzmią po Mozarcie szcze”
gólnie nieprzyjemnie, Ten sam utwór
w innem sąsiedztwie spewnością nie
nużyłby tak i nie nudził słuchacza,
rozkoszującego się przed chwilą sło-
neczną muzyką mozartowską. Nieo
wiele mniej i Strauss ze swą Burleską
raził, a już conajmniej bladł po Bee-
thovenie i Mozarcie, bo po idealnie
harmonijnej i doskonałej w sensie ar*
chitektonicznym konstrukcji muzycz-
nej dano nam kompozycję fraśmenta"
ryczną, poszarpaną, raczej zlepek
myśli przygodnych, W ten sposób cha
rakter wieczoru niewątpliwie ucier-
piał na spoistości i jednolitości, a więc
i osólne wrażenie musiało ulec osła-
bieniu.

Przy pulpicie kapelmistrzowskim
stał p, Jascha Horenstein. Prowadził
on siódmą symfonię Beethovena z pa-

mięci, trzymając orkiestrę mocno w
rytmie. Jeżeli iednak mamy mówić o

brzmieniu orkiestry, jakie p. Horen-
stein z naszego zespołu wydobył, to

CENA2ZŁ.
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tym razem nie było ono dość piękne;
rzekłbyś: szarpane. W szczegółach
także nie wyczuwało się tej precyzji
do jakiej p. Horenstein jest zdolny.
że wielkiego ducha Beethovena w in-
terpretacji piątkowej znaleźć byłoby
więcej niż trudno, przeto wykonanie
VII symfonii nie było w pelni zadowa*
lające. Świetnie natomiast prowadził
p. Horenstein orkiestrę, towarzysząc
pianiście w koncercie Mozarta i Bur”
lesce Straussa, starannie też wykonał
warjacje Kofflera. 3

Solista, Stefan Askenaze (rodem ze
Lwowa), znany jest w Warszawie z
racji występów przed paroma laty.
Jest to pianista władający techniką
niemal z perfekcją doskonałą; ton ie*
go brzmi soczyście i pewnie; rytmika
czysta, pewna, czuć, że wrodzona;
rozmach wirtuozowski niepnzbawio”
ny blasku i energji młodzieńc. ej. Sło-
wem p. Askenaze ma grę frupującą,
ale czy zdolny jest poruszyć słucha”
cza głębiej, czy może go ujarzmić siłą
swej mocy duchowej — te kwestja.
Albo nawet i nie kwestia, bo elėmeu-
ty, których źródłem jestwielkie sku-
pienie i wzruszenie duchowe, prze”:
jają się w grze p. Askenazego słabo.
Zjawiły się one na krótką chwiię, w

*druciej części koncertu Mozarta. Ale
ty'ko na chwilę.

Sala, wypełniona publicznością spa”
cyficzną, przyjmowała ciepło zarów*
no p. Horensteina jak Askenazęgo. W. SZELIGA.



 

Historja jednej metryki
Dla przykładu, jak „sprawnie i po-

gi-wnie" działa administracja kresowa,

przytoczę historję jednej metryki.
Ze wsj Howiłów Wielki (pow. trembo-

welski) wiózł chłop polski, Kuczma Jul-
fan, w r. 1927 dziecko do chrztu do ko-
ścioła w Chorostkowie. Zrobiła się za-
w.erucha śnieżna, więc Kuczma, lękając
się » zdrowie dziecka, zajechał przed
cerkiew gr. kat. w Howiłowie, prosząc
Księdza ruskiego o ochrzczenie dziecka
i odesłanie metryki do parafji rzymsko -
katolickiej, Paroch dziecko ochrzcił i o-

biecał metrykę odesłać.
Minęło lat siedem. Dziecko w r. 1934

zapisano do szkoły. Kierownik szkoły,
wypełniając katalogi, zdziwił się, iż dziec
Lo rodziców polskich jest obrządku grec-

Ko - katolickiego, wezwał więc w tej

sprawie ojca. Gdy rzecz się wyjaśniła.
zwrócono się do księdza ruskiego o zwrot
metryki. Ten odpowiedział, że po zapła.
ceniu należnej taksy może dać odpis me-

Z KRAKOWA
Kina polskie:
Apollo: Ostatni posterunek.
Sztuka: Najpięknieszy dzień,
Stella: Dymsza jako „Wacuś”,
Świt: Dodek na froncie.
Promień: Księżniczka czardasza.

Sokół: Miłość Tarzana.
Uciecha: Katarzynita.
Nagły zgon. — Onegda' zasłabł b kie-

rownik restauracji A. Hawełka, 68-letni
Julusz Błażawski. Przybyły lekarz Po-
gotowia Ratunkowego stwierdził zgon.

Niebezpieczna szajka złodziejska na
ławie oskarżonych. — Przed sądem przy
sięgłych w Krakowie, na ławie oskarżo-

 

nych zasiadła szajka złodziejska, która ,

dokonała kilku napadów w pow. myśle-

nickim: Są to: Stanisław Malc, zam. w
w Wolicy, pow. Kraków, Józef Bednarz
z Branic, pow. Kraków, Szymon Janosz

z gminy Kozy, pow. bialskiego, Wojciech

Szymoniak, zam. w gminie Wiśniowej,

pow. myślenicki, i Markus Riegeihaupi
vel Nichtberger zam. w Wiśniowej. Sta-
misław Malec i Józef Bednarz oskarżeni

są o to, że w dniu 11 grudnia ub. r, wła-

malį się w Glichowie pow. myślenicki do
mieszkania Wiktorjj Wojtyca, które pe
gbezwładnieniu skradli garderobę Obaj
wymienieni wraz z Janoszem oskarżeni
są o to, że 20 grudnia 1934 r. w Bigorów-

ce obok Zegartowic w pow. myślenickim

włamali się do mieszkania Sellingera i
zrabowali 5 dolarów amerykańskich, kil-
ka złotych w bilonie oraz biżuterę Po-
nadto w dniu następnym dokonali napa-
du rabunkowego w Poznachowicach Gór.
mych i skradli Helenie Wojnarowskiej
pod grozą użycia broni biżuterię „ inne
przedmioty. Wojciech Szymoniak ; Mar-
kus Riegelhaupt oskarżeni są > to, že po-
śniormowali o znajdowaniu się pieniędzy
u Wojnarowskie'. Jako pierwszy został

przesłuchany Stanisław Malec, Do winy
zarzuconej mu aktem oskarżenia nie przy
znae się, tłumacząc się, że w krytycz-
mym czasie był chory i nie mógł brać u-
dz'atu w napadzie. W trakcie przewodu
sądowego wyszło na jaw, że Malc odsia-
dywał karę więzienia niedawno za zabó;

stwo a następnie za pobicie. Rozprawę
sozpiano ra kilka dni,

Samobójstwo z braku pracy, —
W nocy pozbawił się życia 21-letni ślu-
sarz Józet Kret w mieszkaniu Teof'la Li-
sowskiego przy ul. Dekerta 14 na Zablo-

ciu. Kret pracował ostatnio w fabryce Zie
leniewskiego, a kiedy stracił swe za'ę-
c'e przy si!nym rozstroju nerwowym co-

raz bardziej poczęła go ogarniać myśl o
samobójstwie. Zdobywszy niewiadome

skąu rewolwer postanowił pozbawić się
zycia. Kiedy poprzedniego wieczora zna
lazł się w mieszkaniu swego koleś, Li-
suwskiego zamiar wykonał, Nim ktokol-
w.ek się zorjentował, Kret wyciągnął z
kieszeni rewolwer i strzałem w prawą
skroń pozbawił się życia.
Wyrok w procesie komunistów. — Za-

kończył się przed ławą przysięgłych wy*
r>k w procesie komunistycznym. Oskar -
żony Jodtowski skazany został na 3 lata
więzienia Kalmowiczówna na 2i pół
roku więzienia, natomiast osk, Mar an
M:chał Waśnik uwolniony został od wi-
my kary. :

Reorganizacja wydziału egzekucyjnego

sądu grodzkiego. — Z dniem 1 stycznia
b r. nastąpiła w krakowskim sądzie
grodzkim reorganizacja wydziału egzeku
cy nego fo wydziału tego przydzielo-
nych zostzło 5 sędziów referentów-Do
każdeśr z nich należy nadzór nad dwoma
eewiram: komorników, których jest w
Krakowe 10. Sędziowie referenci załat-
wiają w swych kancelarjach nietylko
sprawy biurowe lecz także sprawy kaso-
we

Otwarcie nowej kliniki ginekologicznej.

— W tych dniach władze uniwersyteckie
prze'ęły z rąk woiewództwa nowy gmach

kliniki ginekologicznej. W piątek przyję-
to do nowego gmachu pierwszą partję
chorych.

 
 

tryki dziecka, lecz dziecko jest ochrzczo
ne w obrządku gr. - katolickim i nie wy-
kreśli dziecka ze swych ksiąg metiykal-
nych. Chłop zwrócił się z prośbą do sta-
rostwa w Trembowli, by zmuszona opor-
nego parocha do wydania niesłusznie za-
trzymanej metryki i wykreślenia dziecka
z ksiąś cerkiewnych. Starostwo zażąda-
ło od petenta opłaty stemplowej na po-
danie, lub przedłożenia świadectwa u-
bóstwa. Kuczma nadesłał dodatkowo
świadectwo ubóstwa. Starostwo przeka-
zało wtedy odnośne podanie wojewódz-
twu w Tarnopolu. Woj: 7ództwo poleciło
starostwu dokładniej sprawę zbadać. Sta
rostwo zatem nakazało gminie w Mszań-
cu przesłuchać Kuczmę. Po otrzymaniu
protokółu z przesłuchania Kuczmy wy-
słano wszystkie akta proboszczow gr.-
kat. w Howiłowie, by ten oświadczył się
w tej sprawie i dołączył do akt meirykę
chrztu dziecka. Proboszcz ruski kopję żą-
danej metryki dołączył, upierając się jed-
nak przy żądaniu taksy i zaznaczając, że
mimo wszystko dziecka ze swych książ
metrykalnych wykreślić nie może. Wtedy
starostwo zażądało od rz.-kat, urzęu pa-
ratjalnego w Chorostkowie przesłania me
tryk urodzenia rodziców dziecka i me-
tryki ich Ślubu na dowód, że naprawdę  

są Polakami. Po otrzymaniu tych doku
mentów starostwo skierowało całą spra-

wę znowu do województwa. Dalej nara

zie cisza.
Zaznaczyć zaś trzeba, że sprawa tak

jasna i prosta ciągnie się już od roku 1934.
Dziecko polskie figuruje dalej w metry.
kach jako grecko - katolickie į wedlug
przepisów szkolnych ma dalej uczęszczać
na ruską naukę religji.
Czyż w takich warunkach dziwić się

można, iż jeszcze i dziś giną dusze. pol-
skie na kresach? Nie każdy bowiem
chłop ma tyle uporu w sobie, co Juljan
Kuczma, by przezwyciężyć wszystkie za
wiłe drogi biurokracji. O jakże słusznem
jest rozporządzenie p. ministra spraw
wewnętrznych,  żądające uproszczenia
procedury administracyjnej! Lecz kiedy
rozporządzenie to objawi się w czynach?

X. F. B.

\
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Wielka afera morfinowa
w Ubezpieczalni biatostotkiej '

„Wiecz. War.“ pisze:
„Podczas lustracji apteki Ubezpiecza!-

ni w Białymstoku wykryto wielką aferę
morłinową. Sprawa 'est o tyle poważna,
iż, zamieszany w niej jest lekarz, który
stał na czele ubezpieczalni społecznej w
Białymstoku. :

Od dłuższego czasu stwierdzono, iż
chorzy zwracający się po pomoc do ubez
pieczalni społecznej, w w,padku koniecz
nośn zastosowania morfiny, z trudem ją
otrzymuą. Krążyły pogłoski, iż sekretar.
ka ar. Jana Szymańskiego, p. Marta Mi-
chalska, jest morfinisiką i że zużywa za-
pasy morfiny. Tymczasem okazało się, iż
p. Michalska nie może sama zużyć tak
wielkich ilości morfiny, że prawdopadob-
nie zabiera ampułki z narkotykiem w in-
nych zupełnie celach. Rewizja apteki u-
bezp:eczalni wykazała, że dr. Szymański,
tędąc naczelnym lekarzem, wystawiał
«lorzymią ilość recept na morfinę na na-
zw:sko swo'ej sekretarki. Morfina byłe

 

 

pobierana nietylko w tej aptece, lecz rów
nież w aptekach prywatnych, dokąd uda-
wała się p, Michalska,

Nie ulega wątpliwości, iż w danym wy-
padku ma się do czynienia z lekarzem,któ
ry test oliarą swego odpowiedzialnego
zawodu. Dalsze dochodzenie stwierdziło,
iż Michalska pod presją zmuszała pielęg
nisrki szpitalne i ambulatoryjne, by wy-
pożyczały jej ampułki, Stwierdzono rów-
nież kilkakrotnie, że morfina ginęła z pod
ręcznych apteczek. Zachodzi podejrzenie.
że morfina była sprzedawana narkoma -
nom. Sprawą tą zajęły się również wła-
dze prokuratorskie.

Dr. Szymański, który zna'dował się »-
statnio w Częstochowie, opuścił już sta-
nowisko w ubezpieczalni. Według krążą:
cych pogłosek dr. Szymański został aresz
towany. Jest to jedna z największych a-
fer morfinowych, wykrytych w ciągu o-

statnich lat“,
>

 

 

Kraków pod znakiem karnawału
Pączki i bale — „Mniejszość w większości na zabawach. —Karnawałowy

repertuar w teatrach — „ s"kinówy stosuje się do wymagań publicz"

ności żydowskiej— Jak się bawi Kraków „dzisiejszy”, a jak „jutrzejszy”.

Karnawał w Krakowiel.. Czy wogóle
można mówić o karnawale w tem spoko-

nem i śpiącem mieście? A jednax moż-

na... Nie znajdziesz tu wprawdzie czegoś
na wzór „weneckich zapustów”, ale zaw-
SZE COŚ... COŚ...

Pierwszemi zwiastunami karnawału są
pączki. Uśmiecha'ą się one do przechod-

niów z wystaw słklepów i cukierni rumia.

ne i pulchniutkie, Żaden bal, żadna za-

bawa nie może się obe'ść bez pączków

Ale że pączki doskonale smakują także
bez balu, więc wielu krakowian przepę-
dza karnawał w domu, w spokoju spoży-
waąc nadziewane konfiturami lub mar-
moladą tradycyjne przysmaki. k

Nie każdemu iednak uda'e się tak ła-

two wykręcić od udziału w balach. Jest
pewna kategorja obywateli, która musi

odbyć swą „pańszczyznę karnawałową i

na to niema rady. Różni prezesi, dyrek-
torzy, radcy i madradcy chcąc nie chcąc
chodzą na bale, a nawet należą do „kom
tetów honorowych”. Do takich „sbowiąz
kowych“ balėw należy „Reduta Prasy” a
poczęści także „Bal Kupiecki“, „Bal
Prąwników” i „Bał Medyków”.
Po każdym takim „reprezentacyjnym*

balu ukazują się w prasie krakowskiej
sprawozdania, opisujące szczegółowo
kto z kim tańczył, jekkie toalety miały pa
nie i która z pań została wybrana „krė-
lową balu”. Fotografie „królowych” u-
mieszczane bywa'ą w gablotce na rogi
Głównego Rynku i ulicy Szewskiej. Przea
gablotką gromadzą się panie i podlotki,

z zainteresowaniem przyglądaą się „kró-

lowom balu“ i robią mniej lub więcej
złośliwe uwagi.

Udział mniejszości narodowej w nie-
których zabawach jest tak znaczny, że w
tym wypadku raczej można mówić »
większości. Na takich zabawach widzieć
można wszystko, co tylko nagłupszego
moda wymyśleć potrafi. Žydėweczk kra-
kowskie są na'gorliwszemi propagatorka-
mi ostatnich „krzyków mody”.

Nastrój karnawałoby udziela się także
teatrom, które wystawiają sztuki z lżej -
szego repertuaru, Im smutniej 'est w ży-
ciu, tem większem powodzeniem ciesza
się w teatrze sztuki wesołe. Są — 'ak to
mówią — kasowe. Teatr im. Słowackie-
go wystawia komedję Denysa Amiela
„Trzy asy i jedna dama" ; lekką kome

 

Z CAŁEGOKRAJU
KRZEMIENIEC

Osada wojskowa Szyły. — W siedzibie
gen. Januszajtisa odbył się w Nowy Rok
zjazd przedstawicieli wszystkich osad
wojskowych pow. krzemienieckiego. O-
sadnicy składali życzenia swojemu do-
wódcy frontowemu, Okrzykami na cześć
Polski Narodowej
dzień w r. 1936.

Pod auspicjami Żyda. — Modny w pow.
krzemienieckim Z. O. S$. (Zespół Organi-
zacyj Społecz. oczywiście sanacyjnych)
urządził w Łanowcach na Sylwestra za-
bawę pod zarządem dr, Lutwaka Żyda
Mimo ostrzeżcń, że w tym dniu nie pow
nien organiz. zabawy sylwestrowej Żyd,
miejscowe czynniki sanacyjne z wójtem
na czele opinję polską zbagatelizowały.
Rezultat był taki, że zjawiły się tylką
4 panie ze sier polskich, no i oczywiście

dla decorum kilku urzędników gminnych
Zabawa się nie udała,

 

ŁÓDŹ

Opłatek w Str. Narod. — W pierw -
szych dniach stycznia 1936 r. odbyły się
staraniem zarządów kół Stronnictwa
Narodowego, tradycy'ne uroczystosci ła-
mania się opłatkiem w Łodzi - Śródmieś-
ciu, Widzewie, Radogoszczu, im. Chro
brego, Dąbrowie, Kałach, Nowem - Złot-
nie, Brzezinach, Małczewie, Koluszkach
Zgierzu, na których do bardzo licznie ze-
branym członkom i sympatykom Str. Nar
w czasie łamania się opłatkiem składa.
życzenia na po'edyńczych kołach: mec.
Kowalski, kpt. Grzegorzak, kol.Szwajdle:
Michalak, Adamiec, Patora, księża, kie-
rownicy kół i inni.
W czasie uroczystości przy. wspólnym

stole śpiewano kolendy i pieśni narodo-
we.

Choinka w „Pracy Polskiej”, — Stara-
niem zarządu „Pracy Polskiej” „odbyła

się w niedzielę, dnia 5-go stycznia 1936 r.

choinka dla biednych dzieci członków

„Pracy Polskiej”, Wszystkie dzieciaki zo-

stały suto obdarzone podarkami. W cza-
sie uroczystości śpiewano kolendy i pie-

śni narodowe, dzieci deklamowały, a

przemówienia do nich wygłosili p. kpt.

Grzegorzak, Dębowskii prezes „Pracy
Polskiej" Bugaj.

rozpoczęto pierwszy |

 

Poświęcenie proporca Str, Nar. w
Rzgowie. — Piękny dzień przeżywa:
Rzgów. Już dawno nie było takiej uro-
czystości, jak ta, 5-go stycznia 1936 r. w
dniu poświęcenia proporca Stronnctwa
Narodowego. Na uroczystość zjechało i
przyszło około 2.000 tysiące członków,
w tem moc w jasnych koszulach z Łodzi,
Pabjanic, Rudy - Pabjanickiej, Tuszyna,
Modlicy, Chojny gmina, Wiskitna, An-
drzejowa i parafji Rzgowskiej,

O godzinie 11-ej przed południem w
kościele parałjalnym odprawiona zos'a-
ła uroczysta Suma, wspaniałe kazanie o
miłości Boga, Ojczyzny i znaczeniu or-
ganizacji, wypowiedział ks. Gajda. W
czasie nabożeństwa piękne pienia religij-
ne wykonał chór Św. Cecylji pod batutą
pp. Wawrzyńca Salskiego — organisty.

Po nobożeństwie odbyło się wobec-
ności ności chrzestnych i miejscowych
sztandarów kościelnych cechów i S. N
poświęcenie proporca S. N,, poczem z
kościoła przy dźwiękach orkiestry Straży
Ochotniczej pod batudą p. Hermuta z
Rudy-Pabjanick'ej, udał się barwny wie-
lotysięczny pochód ulicami osady do o*
grodu Straży Ochotniczej, Następnie od-
była się defilada przed sztandarami i
władzami Stronnictwa Narodowego.

O godzinie 2-ej po południu w prze-
pełnionej sali strażackiej, nastąpiło
wręczenie proporca przez Kol. Czernika
koledze kierownikowi koła Kubickiemu
który wręczył tenże chorążemu koła
Stronnictwa Narodowemu w Rzgowie.

Po zagajeniu uroczystości przez kie-
rownika koła $. N Kubickiego, zabrał
głos przedstawiciel narodowej Łodzi, kpt
L. Grzegorzak, który w godzinnem Refe-

racie skreślił obecne położenie politycz-

no-gospodarcze Polski i wezwał zebra-
nych do zorganizowania się pod sztan-

| darami Stronnictwa Narodowego. Następ-

nie przemawiali koledzy: Czernik, Ada-
miec i Jędrzejczak.

OSTRÓW WLK.
—a ra

W/ szale począł dusić brata. — Inż
górn. z Nowego Bytomia p. Jerzy Wyr-
walski, przyechał w ub. wtorek do O-
strowia i złożył walizkę w hotelu „Euro-

pa”. Wygląd jego skłonił policę da

przytrzymania go. Na komendzie policji 

W. powołał się na swego brata, sędziego
A. Wyrwalskiego z Krakowa. Powiado-
miony o powyższem brat przybył w
czwartek rano do Ostrowa i uwolnił Je-
rzego Wyrwalskiego z aresztu. Wspólnie
zajęli pokój w hotelu, Około godz. 9 ra-
no zaalarmowana została służba hotelo
wa hałasem w pokoju. Jerzy W. dostał
silnego ataku szału i począł dusić j bić
swego brata. Przywołana policja nie mo-
gła chorego ubezwładnić, dopiero przywo
łany lekarz zastosował silne zastrzyki, po
czem w kaftanie bezpieczeństwą przewie
ziono chorego do szpitala, skąd popołud
viu pociągiem na noszach i przy pomocy
sanitarjuszy przewieziono go do Krako-
Wa.

TOMASZÓW MAZOWIECKI
  

Znów aresztowania komunistów - Ży-
dów. — Zdawało się że po zeszłor :cz -
nych masowych aresztowaniach komuni-
stów - Żydów i likwidacji 'aczejek komu-
nistycznych w Tomaszowie Mazowiec-
kim, komunizm w tem mie'cie został uż
całkowicie wytępiony. Okazało się jed
nakże że jest inaczej — że jad komuniz-
mu pozostał i tkwi w zakamąrkach toma-
szowskiego ghetta. W związku ze zbliża-
jacem się „świętem” komunistycznem
«Trzech L.* rekrutujące z miejscowegu
żydowstwa elementy komunistyczne. za-
częły znów przejawiać swoją działalność.
Policji udało się znów w%ryć i zlikwi-
dować w Tomaszowie 'edną komórkę ko
munistyczną żydowską, W wyniku prze-
prowadzonych dochodzeń zostali areszto
wani i przekazani do dyspozycji proku -
ratora: Himelfarb Josek, Hofman Icek i
nie, które niewątpliwie doprowadzi do
wykrycia szaki złodziejskiej.

Banda złodziei mieszkaniowych — Na
terenie Tomaszowa Maz. grasuje obecnie
jakowaś banda złodziei mieszkanowych
Ostatnio w mieście dowonano szeregu
kradzieży mieszkaniowych, których jed-
nąkowy charakter i sposób operowania
przez złodziei wskazuje na to, że ma się
tu do czynienia zawsze z temi samem.

złodziejami. Mie'scowe władze bezpie -
czeństwa wdrożyły energiczne dochodze-
nie, które niewątpliwie doprowadzi do
wykrycia szajki złodziejskiej.

 

Kraków, w styczniu.

dyjkę Saszy Gutry'ego „Oddajmy się ma«

rzeniu”, Ta ostatnia komedja ma cnarak=

ter wybitnie karnawałowy (temat — trój-

kąt małżeński).

Teatr „Bagatela” wystawia rewię kar=

nawałową p. t. „Kocham Kraków” z goś-

cinnym występem Toli Mankiewiczówny.

Nie zapomniano także o dostarczenia

pewnej dozy wesołości biednieszym war

stwom. Dla tych teatr „Domu Żołnierza'*

wystawia wodewil K. Krumłowskiego

„Śluby rybackie! 'i krotochwilę M. Mayo

„To moje bobo”.

Także kinoteatry krakowskie pełnemł

żaglami wpłynęły na „wesołą falę". Na

bok poszły Elmy „niesamowite“, cowboy-
skie, historyczne i tym podobne, a zato
wszechwładnie zaczęła na ekranach pa-

nować komeda. Przeważają marne nie-
mieckie komedie - operetki produkcji

austrjackiej. Kinoteatry krakowskie znaj«

du'ą się przeważnie w rękach, żydow«
skich i zawzięcie bo'kotują filmy produk-

Ci niemieckiej (,hitlerowskiej”...). Dla
świetnych, tryskających humorem filmów.

czeskich żydowski „kartel* kinowy rów-

nież 'est niełaskawy. Publiczność polska
zmuszona jest skutkiem tego oglądać tyl-
ko te filmy, które łaskawie przepuszczo-

ne zostały przez „cenzurę” żydowską. Do
takich forsowanych przez Żydów filmów

należy „Najpięknieszy dzień mego у-
cia” z Żydem Józefem Schmidtęm, który,
gy śpiewa, 'est jeszcze do zniesienia
gdy jednak zacznie mówić, budzi odrazę,

a już patrzeć wprost na niego nie moż-

na. To jednak nie przeszkadza, że kina
wyświetla ące filmy zeSchmidtem, są zaw

sze pełne Żydów... Ale nietylko Żydów.

X
Mylilby się ten, ktoby sądził, że te

liczne zabawy, reduty, bale, komedje, wo
dewile j rew'e potrafią rozbawić nieru>
chawych i poważnych krakowian. O tem
niema mowy. Krakowianie nie umieją się

bawić.
Nie doceniają wartości humoru. Ta-

ki jest dzisiejszy Kraków. Dawniejszy był
inny. A jest nadzieja że i jutrzejszy Kra-
ków będzie inny. Lecz dzisiejszego poko-
lenia krakowian nawet najlepszy humo-
rysta nie potrafi pobudzić do szczerej wa
sołości. Oczywiście są wśród krakowian
wyątki, ale jest ich niewiele. Ogół spo-
łeczeństwa krakowskiego owładnięty 'est
dziwną apatją, pesymizmem i zniechęce-
niem.
Rozmawia'ąc z przedstawicielami wszel
kich warstw społecznych, zauważyłem u
krakowian w ostatnich latach charakte -
rystyczny gest: oto rozmowy międzw nimi
kończą się zazwyczaj beznadziejnem
machnięciem ręki...
Niema tego rysu u młodego pokolenia.

Kto chce zobaczyć, jak się bawi młody
Kralków, niech idzie na przedstawienie
„Teatru Szkolnego” lub na poranek fil-
mowy. Tam zobaczy. jak śmieje się i ba+
wi „jutrzejszy” Kraków.»

T. M.

  

ODCZYIY
DLA LEKARZY

 

 

CYKL RADJOWY

EEST EET TIЛОЬЕАНЕа

WŁOCŁAWEK

Zastrzelenie groźnego bandyty. — Na

terenie Kujaw pojawił się hersztbandy-

tów St. Karpiński.

Groźny bandyta przez długie lata stał

na czele sza'ki, Ltóra w najbezczelnieszy

sposób grasowała w powiatach toruń-

skim, włocławskim, lipnowskim, nieszaw-

skim i in. W ciągu ostatnich miesięcy i ty

godni całą szajkę zdołano zlikwidować,

na wolności pozostał jeno jej herszt, Kar-

piński, zwany „nieuchwytnym Stefkiem”.

Ostatnio, planując jakiś nowy napad.

Karpiński przybsł do Włocławka, gdzie

o północy zauważony i rozpoznany został

przez patrol policyjny, Bandyta chciał

się ratować ucieczką i oddał w kierun-

ku goniących go policjantów kilka strza-

łow które chybiły. Wreszcie osaczony

został na 'ednym z mostów nad Wisłą,

gdzie legł, raniony dwukrotnie strzałami
posterunkowych.

W/ stanie bardzo ciężkim przewieziono

go do szpitala, śdzie w czwartek zmarł,
nie odzyskawszy przytomności,  

 



 

INFORMATOR FIRM CHRZEŚCIJAŃSKICH
 

 

SUKNIE
 

 

 

Philipsa, Telefunkena i

Wielki wybór.

PIANINA, FORTEPIANY
najwyższej jakości, własnej produkcji

RADJGODBLIORNIKI
innych marek światowych.

Niskie ceny.

J. KERNTOPF i Syn S.A. Szsvitain”

 

Dogodne warunki.

warszawa,
o   

 

    

   

Obuwie wieczorowe, ba-

lowc oraz kalosze i poń-

POLECAMY:

YE
 

 

ANTYKI

PAWEŁ GRODECKI
Antyki, mahonie, jesiony,
obrazy, drobiazgi i t. p.

ALEJA-JEROZOLIMSKA 31, tel. 9.99.50
 

 

APTECZNE ARTYK.
 

SKŁAD ĄPTECZNY i PERFUMERIA

Brada SZAMOTULSCY

Warszawa Nowy Świat Nr. 21

Telefon 646-45

®

 

 
 

 

 

'ARMATURY PAROWE I WODNE

POMPY. KOMPRESORY
00 RÓŻNYCH CELÓW

RUR WODOCIĄGOWE
i KANALIZACYJNE

WODOMIERZE i FILTRY do WODY

WANNY PIECE KĄPIELOWE
Hamerliński i Fulde, Jerozolimska 11

 

 

BIELIZNA

BIELIZNA MĘSKA

oraz KONFEKCJA

G. WASZCZUK
Plac Trzech Krzyży 18

 

   

BIŻUTERJA
 

BIŻUTERJA ZEGARKI

 

JAN WOLSKI
Warszawa, Nowy Świat 61, tel. 595-51
Instytucjom na spłaty. Własna pracow.
 

FOTOGRAFICZNE ARTYKUŁY

 

OSTATNIE MODELE
 

 

CENY NISKIE

KĄPIELOWE ZAKŁ.

Zakład kąpielowy i łaźnia nowoczesna

»WENECJA
OBOŻNA 5 (obok Dynasów]

tel, 515-66
CENY ZNIZONE!

WANNY zł. 1.80, ŁAŻNIA 2 zł.
W ŚRODY ŁAŻNIA DLA PAŃ

UWAGAJII Pomimo obniżonych cen
dla propagandy, przy kupnie normal-
nych biłetów dodaje się kupony.

6 KUPONÓW upoważnia do otrzyma-
nia BEZPŁATNEGO BILETU

KSIĘGI HANDLOWE

RSIĘGA
handlowe

dzienniki
amerykańskie
własny wyrób

ST. WINIARSKI
Warszawa, Nowy - Świat 53 ||

KONFEKCJA

 

ul.

 

 

MAGAZYN  WYKWINTNEJ
BIELIZNY

BIELIZNA, POŃCZOCHY
TRYKOTAŻE, KRAWATY

RĘKAWICZKI

F. B. BIELICKI
Nowy Świat 7. Marszałkowska 61 i

 

 

 

NAPRAWA
aparatów fotograficznych

lornetek, piór „wiecznych

i ołówków

E. KRZYŚKO

 

  

 

Warszawa, Mazowiecka 3, Tel. 608-00

FUTRA

NOWE orażFUTR
B. GRYGO

Mokotowska 45, tel 841-57

W/ykwintna robota Ceny przystępne

wszelkie przeróbki

 

KALOSZE

ŚNIEGOWCE, KALOSZE
w wielkim wyborze

w f. „H. i Z. Bobrowscy“
Warszawa, Marszalkowska 79

   

 

 
$uknie jedwabne welnizne

OSTATNIE NOWOŚCI

Ceny najniższe

Poleca „ANTOIJRETTE” :

Plac 3 Krzyžy 14 m. 9
tel. 9.60-30

KAPELUSZE

   

 

 
wojskowe, sportowe i wake

 

KRAWCY

 

5. PROSIŃSKI
Š-to Krzyska 26, tel. 2-85-09
poleca: Garnitury, palta jesienne, zi-
mowe, futra w różnych jakościach,

burki, kurtki i inne.
Przyjmujemy bony Kupców Polskich

MEBLE

M E BL E. Ciežkowski
ul. N.-Świat 39 i Pl. 3-ch Krzyży 12

Poleca mebie na dogodnych warunkach
Wyrób własny Ceny iabryczne.

W WIELKIM
M E B L E WYBORZE

gotowe i na zamówienia

MORAWSKI
Chmielna 41 róg Marszałkowskiej

wykonane solidnie
MEBLE z najlepszych materjałów

Z. PIETRUSZEWSKI
CHŁODNA 19.

życzącym spłaty.

 

 

 

 

 

Ceny niskie

MAEBLE J. Fogiel
NOWY ŚWIAT 54.  BIAŁOŁĘCKA 6.
Poleca meble gotowe i na zamówienia

Wyrób własny. Ceny fabryczne.

B. PRZYBYSZMEBLE s,zszyzy
Poleca meble gotowe i na zamówienie
CENY FABRYCZNE DUŻY WYBÓR

 

 

 

SKŁAD FABRYCZNY

 

 

OBUWIE

wf. „M.iZ. Bobrowscy"
Warszawa, Marszałkowska 79 |

znajdziesz OBUWIE MOCNE ostatnich
fasonów

 

   
OPTYCY

 

 

MAGAZYN OPTYCZNY

>emo)

  

MARSZAEKOWSKA 69
  

TAPCZANY

TAPCZANY HYGIENICZNE,
tapicerskie kozetki poleca wytwórnia

E. Pietruszewski Nowogroszka 36
Ceny niskie Życzącym spłaty.

 

  

Wizytowe i balowe Stanisław SKWARA
Bracka10

 

 

 

   
  

i S-ka  
PIÓRA WIECZNE

 

|ZŁOTE PIÓRA WIECZNE
Hod 6 do 120 zt.ffi

+ Centrala Piór Wiecznych

Zakłady. Graliczno- Intr,
Składy Papieru Materja-

łów Pisemnych

„PIONIER“
wł. Kazimierz Makowski

Warszawa,
Marszałkowska 111

PERFUMY

VEGETALE
„DIVETTA“'

WŁ GUSTAW HERTEL

 

 

 

Do nabycia w składach
aptecznych i  periumerjach

 

SPORTOWE PRZYBORY

NARTY, SANECZKI, ŁYŻWY,
BUTY. Cały sprzęt zimowy.

SPRAWDŹ!

że najtaniej w Składnicy Przy-

borów Sportowych Z. Uhmowej
Żórawia 3, tel. 9-77-93. z

 

=

 

WŁÓCZKI I WEŁNY

Spółka Akcyjna

dla Handlu i Przemysłu
Włóknistego

„Włókno Polskie”
"BIURO I SKŁADY:

Okrąg 68 Przy Ludnej d. wł.)

 

tel. 9.56-11

Sprzedaż Nalewki 28 tel. 11-71-10

Farbiarnia, bielnik, merseryzowanie
Gostyńska 13 (d. wł.) tel. 5-08-13

Przędza weł. i baweł. dla przem. try-

 

kotaż., pończosz. i na rob. ręczne.

SPRZEDAŻ HURTOWA

WOŻKI DZIECIĘCE

 

Niedoścignione w

jakości wózki

ac „SUPERIOR

E. HERMAN
MŁYNARSKA 19, tel. 534 25

Założ 1882 r.

     
 

 

WSKAŻE CI POLSKIE ŹRÓDŁA ZAKUPÓW

Mężczyźni w przedziałach dla kobiet
Nowe przepisy kolejcwe

 

Szczegóły dramatu w Radzikowie
Tło zabójstwa ś.p. Wolickiego i samobójstwa ś.p. Michlera

W związku z krwawym dramatem, ja-

ki rozegrał się dn, 6 bm. w majątku Ra-

dzików (pow błoński), należącym do

spadkobierców Karola Michlera, w wy-

Klęska bezrobocia
"wśród szewców

Klęska bezrobocia w krajpwem  rze-

miośle szewskiem przybrała ogromne

rozmiary. Podęte zostały próby ustale-

nia ilości bezrobotnych szewców w po-

szczególnych miastach, przyczem np, w
Białymstoku naliczono ich ponad 2.000.
W tej sytuacji cechy szewskie w Pol-

sce rozpoczęły akcję w obronie rzemio-
sła szewskiego. Na zebraniach cecho-
wych podejmowane są uchwały, zawiera-

jące odnośne postulaty,
Cechy szewców domagają się m. in.

zmiany tych przepisów ustawy przemy-
słowej, które zezwaiają zagranicznym

firmom na prowadzenie warsztatów i
sklepów obuwia. Dalszy postulat domaga

się wzbronienia wykonywania obuwia
przez sklępy, które nie posiadają kart

rzemieślniczych oraz zamknięcia  war-
sztatów, które nie posiadają kart rze-
mieślniczych a wykonywają rzemiosło

szewskie (рг.).  

niku którego Czesław Michler zabił ad-
ministratora, Wacława Wolickiego, do-
chodzenie policyjne ustaliło, co nastę-

puje. Majątek Radzików, położony na

glebie pszenno - buraczanej, utrzymany
jest na wysokim poziomie kultury  rol-
nej i posiada jedną z najpierwszych w
kraju obór bydła holenderskiego. Powi-
kłania finansowe nastąpiły wskutek u-
sterek w prowadzeniu administracji ma-
jątku, oraz załamania się kilku instytu-
cyj finansowych, współdziałających z za-
rządem interesów rodziny Michierów.
Celem załatwienia pilnych długów ob-
ciążono majątek Radzików. Majątek ten
nie był pod kuratelą sądową, natomiast
Macrjan Duchiński, emerytowany sędzia,
jako przyjaciel rodziny Michlerów, był
upoważniony przez Š. p. Czesława Mi-
chlera do sprawdzania rozrachunków
gospodarczych majątku.
Z sekcji sądowo - lekarskiej i śledz-

twa,przeprowadzonego przez policję, о-
kazuje się, że śp. Michler strzelił dwa
razy do śp, Wacława Wolickiego, tralia-
jąc go w krtań i w pachwinę, Strzały by-
ły śmiertelne. Następnie Michler prze.
szedł do sypialni i strzelił do siebie z
rewolweru, celując w prawą skroń.
Strzał był również śmiertelny.
Z dalszego śledztwa wynika, iż dopie-

ro po zabójstwie 1 samobójstwie, na

| sprawy osobiste, Po zabójstwie mapisał

 

gwałtowny alarm służącej, że stało się
nieszczęście, zbiegli się ludzie tolwarcz-
ni. Okazało się wówczas, że Michler i
Wolicki już nie żyją,

Ś. p. Michler napisał przed zabójstwem
Wolickiego kilka listów, regulujących

jeszcze jeden list, poczem dopiero popeł.
nił samobójstwo, Pomiędzy śp. Wolic-
kim i śp. Michlerem wynikł bezpośred-
nio przed wypadkiem spór na tle wymó-
wienia śp. Wolickiemu stanowiska admi-
nistratora majątku rodziny Michlerów.

 

Podrożenie masła

Komisja notowań cen nabiału m. stoł
Warszawy postanowiła notować od po-

niedziałku, 13 bm., następujące orjenta-
cyjne ceny masła: wyborowego w opa-

kowaniu 2 zł. 70 gr. (dotąd 2 zł. 50 gr.),
w blokach również 2 zł. 70 gr, (dotąd 2
zł. 50 gr.), w drobnem opakowaniu fir
mowem 2 zł, 80 gr. (2 zł 60 śr.), mle-

czarskiego solonego 2 zł. 40 gr. (2 zł, 20

 

 

 gr.), deserowego II gat. 2 zł. 30 gr (2 zł
10 gr.) i osełkowego 2-zł, (1 zł. 90 gr.j
wszystko za kg. w sprzedaży hurtowej,
nadt» 'aj świeżych — 12 gr (dotąd 13

śr.) i wapiennych 9 gr. (10 gr.) za sztukę.

Ministerstwo komunikaci ograniczyło

obowiązek kolei do wyznaczania prze-

działów dla kobiet. Ustalono, że kolej
nie ma obowiązku wyznaczania prze
działu dla kobiet, jeżeli pociąs składa
się mniej niż z 4 wagonów. Także w wa-
śonach komunikaci bezpośredniej prze-

działy dla kobiet nie będą wyznaczane.

W razie przepełnienia pociągu : nie-
obsadzenia w pełni przedziałów dla ko-
biet, konduktorzy mają prawo przydzie-

lać mężczyznom miejsca w tych prze-
działach, Nowe przepisy kolejowe obni-
żyły kary porządkowe, nakładane przez
konduktorów w pociągach, Kara za nie-
dostosowanie się do zakazu palenia w
przedziałach dla niepalących i dla ko-

biet obniżona została z 5 do 1 zł. Rów-
nież dopłatę za bagaż, przewożony w

 

Nowa hurtownia

Niedawno uruchomiona została nowa
składnica Związku „Społem* w Grodnie
Składnica ta ia powstać dla zao-
patrzenia coraz lepiej rozwijających się
na tym terenie spółdzielni
Nadmienić bowiem. należy, że w woj.
bialostockiem powstało w r. 1935 24 no-
we spółdzielnie spożywców, dzięki cze
mu województwo stoi nadrugiem miej-
scu pod względem natężenia ruchu or-
ganizacyjnego.

 
spożywców. .

 

przedziałach w ilościach  niedozwolo-
nych: obniżono z 5 zł. па 1 zł,

Posiadaczom biletu peronowego do-
zwolono na wejście do wagonu, celem
umieszczenia w przedziale osób  cho-
rych lub potrzebujących opieki. Po u-
mieszczeniu tych osób posiadacz biletu
perozowego powinien natychmiast opu-
ścć wagon. Kto wbrew tym przepisom
wchodzi do wagonu lub pozostaje w nim
—opłaca karę w kwocie 5 zł. Wprowa-
dzono również inowac ę, iż dla 2 dzieci

w wieku 4 — 10 lat wystarcza nabycie
jednego biletu peronowego. (pr.)

m: A+:

Zebrania Sodalicji
Marjańskiej

W.niedzielę 12 bm. o godz. 9 olbę-
dzie się w kościele OO. Jezuitów Msza
św. i wspólna Komunja św. Sodalicji
Marjańskie; Inteligencji Męskiey Pc
Mszy św. — zebranie towarzyskie w lo=
kalu PP. Kanoniczek. W poniedziałek
13 bm. o godz. 19.15 — zebranie ogólne
w sali Tow. Mił. Hist,, Stare Miasto 31,
z referatem  sodalisa K, Daszkiew cza
pt. „Św Jan Złotousty, apostoł uświęcee
nia świeckich”,



Konferencja prasowa G.-A.-L. |
W siedzibie głównego zarządu pol-

skich linij okrętowych Gdynia - Ame-
ryka (G.A.L.) odbyła się konferencja.
zwołana w celu poinformowania pra-
sy o dotychczasowych osiągnięciach i
© zamierzeniach G. A. L.
Po zagajeniu konferencji przez dy-

rektora naczelnego linij p. Ale-
ksandra Leszczyńskiego, p. R. Kuty-
łowski, dyrektor amerykańskiego od-

SZKOŁA KUCHAREK
Polsk Zwiazku Zaw Chrz Służby Domowej
Wydaje dobre. zdrowe. na świeżem maśle —

mięsne i jarskie

OBIADY GOSPODARSKIE
od godz 1-ej do 5-ej
z 2 dań — zł. 1,25

(w abonamencie 10 obiadów zł. 12).
z 3 dań — zł. 1,50

(w abonamencie 10 obiadów zł. 14).
I. Kredytowa Nr. 14, tel. 663-28.

AL Jezczolimskie Nr. 30. tel. 589-88
NIL Senatorska Nr. 18, tel, 273-06.

(Plac Teatralny dom PP. ka
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Nowy kierownik P.Z.U.W.

Kierownictwo Powszechnego Zakladu
Ubezpieczeń Wza'emnych po śmierci dy

rektora naczelnego š. p. prof. Strzelec-

kiego, obiął zastępczo do czasu miano-
wania nowego dyrektora, inż. Marjan

Filipek.

Pod światło

STRACH

To było przedwczoraj, Trzech panów
siedziało dokoła stołu, na którym sta-
ła butelka. Jak wyglądali? Kim byli?
Co zawierała butelza? To są wszystko
drobiazgi bez znaczenia. Ważne jest to,
że ci panowie rozmawiali, a pora była
późna. t
— Cóż to? Już chcesz uciekać?
—Jest po dziesiątej, Mieszkam da-

leko i nie chcę płacić stróżowi.
— No, dwadzieścia groszy.
— Tak, ale jak wyjdę stąd za kwa-

drans będę musiał zapłacić trzydzieś-
с '
—Dlaczego?
— Nie słyszeliście o nowych przepi -

sack? Do dwunastej płaci się stróżowi
za otwarcie bramy dwadzieścia groszy,
po dwunastej — trzydzieści.
— Prawda, prawda.
— Wobec tego idziemy wszyscy.
Trzydzieści groszy! , *
— Czy niema žadnych... ulg?
— Owszem. Lokatorzy idący do pra-

ry, bądź powracający z pracy są zwol-
raeni z opłat.
— Ale muszą dozorcy przedstawiać

świadectwo, zaopatrzone w markę
stemplową, gdzie i w jakich godzinach
pracują.
— żartujesz.»
— Żartuję? Spróbuj żartować z do-

zorcą na temat napiwku, to zobaczysz.
Trzej panowie wyszli na ulicę.
— Proponuję trzymać się razem.
-- Boisz się? Przecież jeszcze wcześ

nie.
-- Tak, ale wczoraj weszła w życie

amnes:/a...
— Słusznie, Trzymajmy się razem.
Dłaższą chwilę trwało milczenie.

Przerwał ję jeden z panów.
— Życie człowieka upływa w ciąg-

łym strachu, w dobie obecnej...
— Powiedz raczej: w naszych sto-

sunkach. Ale skąd ta refleksja?

— Pomyślcie sami: kiedv jesteśmy
mali w domu straszą nas Babą Jagą,
a w szkole „dwójką” ze sprawowania.
Gdy dorastamy straszą nas matki poli
ciantem i to tak skutecznie, że na sam
widok „granatowego pana" dzieci do-
stają ataku nerwrmeso. Czylališcie 0
tym wypadku w Płocku?
— Owszem, czytaliśmy?

— Kiedy jesteśmy dorośli straszą
nas redukcją, komornikiem, egzekuto-
rem — co już niejednego o nagłą
śmierć ze strachu przyprawiło. Boimy
się ciągle. Nawet i w tej chwili ogar-
nia nas strach. Ty boisz się stróża, ba
nie masz trzydziesta groszy dla niego.
wiec może ci kazać nocować na ulicy,
a ty znowu boisz się iść sam ulicą, bo
osłoszono amnestję i opróżniono wię
zienia...
— Masz rację boimy się ciągle. W

domu, w biurze, na ulicy, w urzędzie.
— Ale kiedyś przestaniemy sie bać.

Nadejdzie taki moment. że ci. których
się boimy, bedą sie nas bali. My zacz-
niemy wsbndzać strach...
— I wtedy sobie użyjecie! A zemsta

tckórzów. którzy przestali się bać, jest
straszna...
Tych słów nie wypowiedział żaden z

owych trzech panów. Wypowiedział je
czwarty pan, który przypadkiem sły-
szał rozmowę tamtych trzech.

 

wisi.

 

  

działu spółki, opowiedział dziennika-
rzom o tem, jaki to ogromny wpływ
na opinję Ameryki o nąs wywarło u-
kazanie się polskich nowych okrętów
w porcie nowojorskim i jak wzmocni- |
ło to moralną pozycję polonji amery-
kańskiej, Następnie m Lech Niemo-
jewski, wiceprezes podkomisji arty-
stycznej G.A.L. w zastępstwie nieo-
becnego prezesa, prof. W. Jastrzę-
bowskiego, mówił o udziale artystów
polskich w budowie nowych okrętów,
a red, Ign. Morawski, szef wydziału
propagandy „wygłosił referat, obrazu-
jący dzieje i wyniki działalności G.A.
L. Komandor K. Jacynicz, dyrektor
oddziału gdyńskiego, prosił prasę o
zwrócenie się do społeczeństwa z ape-
lem o ksiażki dla marynarzy, służą-
cych na okrętach G.A.L,

Po: konferencji odbył się pokaz
dwóch polskich filmów reportažo-
wych, dokonanych w czasie podróży
s. m. „Piłsudski* z Monfalccne do
Gdyni i z Gdyni do Nowego Jorku.
UERIEIUTS

<To.

CELS FABIANI
Członek Narodowego Zrzeszenia Adwokatów

zmarł dn. 8 stycznia 1936 r.

Cześć pamięci Jego jasnej duszy!

NARODOWE ZRZESZENIE ADWOKATÓW

   

   
     

  

  

Bezbożnicy w harcerstwie
Na marginesie proce:u sądowego „Strażnicy harcerskiej"

Już przeszło rok toczy się proces re-
daktora odpowiedzialnego niczależneżo
czasopisma „Strażnica harcerska* zna-
neśo działacza harcerskiego p. Podhor-
skie$o. Sprawa ta była rozpatrzona me- 

 

żydzi askarżyli młodego narodowca
° 0 udział w tajnej organizacji

Przed paru dniami został areszto-

wany w gm. Wiązownia pow. war-
sżawskiego kierownik koła Str. Nar, w
Aleksandrowie i Obwodu Falenickie-
go, kol. Czesław Napert. Powodem a-
resztowania była akcja w obronie

polskiego życia gospodarczego, przy”
czem policja zakwestjonowała legalne
ulotki Str. Nar.

Kol, Napert, jak wielu działaczy

Stronnictwa Narodowego w pow.

warszawskim, wykazuje dużo inicja-

tywy i energji w pracy organizacyjnej,
wskutek czego zwalczany jest bez-

  

Zniżka ten elektryczności

W związku z obniżką cen węgla zosta

ły również obniżone ceny za prąd na te-

renić powiatów: warszawskiego, po le

wej stronie Wisły i błońskiego, zasila-

nych przez Elektrownię okręgu warszaw

skiego. Obniżka wynosi 5,98 proc., a o-

becne ceny 1 kwh. są następujące: świa-

tło o niskiem napięciu 65,71 gr., a z 10

proc. państwowym podatkiem od elek-

tryczności 72,28 gr. zamiast €9.89 gr. z

poda!liem 76.88 gr., siła o niskiem na-

pięciu 29,79 gr. zamiast 31,68 gr., do о-

świetlenia ulicznego całonocnego rów-

nież 29,79 gr. zamiast 31,68 śr. i dla

ulicznego oświetlenia północnego 21,03

gr., zamiast 22,36 śr.
Zgodnie z warunkami uprawnień rzą-

dowych, nowe ceny'obowiązują w ra-

chunkach za okresy w całości biegnące

po 25 grudnia 1985 r. (b) p

0 5 proc. taniej

Na posiedzeniu komisji do badania
zmian kosztów utrzymania przy Głó-
wnym urzędzie statystycznym ustalo-
no wczoraj, że w grudniu w porówna
niu z listopadem, ko noni
zmniejszyły się o 5 proc. płynęła na
to zniżka w grupach żywnościowej o
4 proc. „opałowej o 9,8 proc, i miesz-
kaniowej o 15 proc. Pozostałe grupy:
odzieżowa i obuwiana oraz potrzeb
kulturalnych nie wykazały żadnych
zmian, (b)

Zniżka opłat w szaletach
Zarząd Mie'ski, na posiedzeniu w dn.

10 b. m., postanowił: 1) cbniżyć op!aię

za używanie szaletów miejskich z 20 śr.

do 10 gr., 2) obniżyć opłatę za używanie

umywalek wraz z mydłem i ręcznikiem

z 40 gr. do 10 gr. i 3) skasować całkowi-

cie pobieraną dotychczas opłatę w kwo-
cie 5 gr, za używanie pisuarów.

Obniżki te zączną obowiązywać od

środy 15 bm. (b) .

„Zdobnictwo“ firma polska
Proszeni jesteśmy o stwierdzenie, że

firma „Zdobnictwo” na ul. Kruczej (wła

ścicielka Irma Szmidt) jest firmą polską.

W notatce, która swego czasu ikaza-
ła się na łamach „W, D. N." o k'erma-
szy kupców - chrześcian na Dynasach,
firmą ta była wymieniona wśród firm ży-
dowskich, co należy sprostować,

Podatek lokalowy

Wobec zapytań ze strony Czytelników

aszjalawy. 408 pędatka iekalowośćw lamy, ai okalow
wane są m in. lokale mieszkalne edo
no i dwu'zbowe: ponadto zaś lokale trzy.

' jzbowe, lecz tylko. wtedy, ėdy zaimowa-
ne są przez bezrobotnych, ieśli nie maja
oni svblokatorów. Pod lokalem dwuizbo-
wym rozumieć należy także pokój z ku-
a: trzyizbowym — dwa pokoje z ku-

а.

względnie przez okoliczne żydostwo.
Postarano się też m. in., by kol. Na-
pert zyskał w policji opinię ONR-ow-
ca, choć notorycznie wiadomo, że jest
od szeregu lat członkiem i działaczem
Str. Nar., a seceję ONR-owców zaw-

j sze ostro potępiał.

rytorycznie przez dwie instancje niedłu

go zaś znajdzie się na wokaadzie Sądu

Najwyższego w związku zwniesieniem

skargi kasacyjnej obrońców.

Sądy dwóch pierwszych instancyjdo

patrzyły się winy redaktora odnowie-

dzialneżo jedynie w tem, że w artyku-

łach pomówił władze karcerskie o dąże-

nie do przekreślenia spo”zczno - ohywa-

telskiego charakteru Z. H. P. i dążenie

do upaństwowienia Związku. Za stawia-

nie tych zarzutów sądy skazały sedak-

tora na 1 miesiąc aresztu z zawiesze-

niem wykonania kary.

_ Jednak sąd nie ukarał redaktora

*„Strażnicy H.”, wbrew żądaniu aktu o-
skarżenia, za to, iż w artykułach swyck

podnosił, że w projekcie statutu harcer- 

 

Newa umowa handlowa
polsko-sowiecka

R. R. w Warszawie podjęło pertrakta-
cje w sprawie zawarcia nowej umo-
wy kontyngentowej z Polską, regulu-
jącej wza'emną wymianę towarów w
roku 1936,
W handlu polsko -sowieckim zajść

mają zasadnicze zmiany, gdyż Rada
Komisarzy Ludowych spowodu wzro-
stu konsumpcji wewnętrznej w Sowie-
tach i zmiany polityki żywnościowej,

РТРИИРСПАНЕТЫЙКУОЧЕ МОЫ ЛОУа ТИИБЕЫСРТСТОГРИКЫ

StyczniDwa „wiJsna”
groźni dla urodza,.ów

Nadchodzą wiądomości z różnych
stron kraju ,że pod wpływem niezwy*
kłego w naszym klimącie podniesienia
temperatury w styczniu, występują w
ogrodach i na polach coraz liczniej о-
znaki budzącej się wegetacji Na
drzewach owocowych pączki na-
brzmiewają, w polach na cieplejszych
gruntach ruszają oziminy.

Istnieją poważne obawy ujemnych
skutków przedwcześnie rozpoczętej
wegelacji dla urodza'ów w r. 1936.

Obfite deszcze, jakie spadły ostat-
nio na znacznych przestrzeniach kra-
ju, spowodowały całkowite spłynięcie
lodów z rzek polskich. Jedynie na
Dźwinie i Prypeci utrzymują się jesz-
cze lody przybrzeżne, Wszystkie inne
rzeki są wolne od lodów całkowicie.

(pr)

„Zawikłana sprawa '
której nie bylo

Agencia P. Inf. pr. donosi: W dzienni-
ku „Kurier Czerwony” (Nr, 359 — 1935
r.) ukazała się wzmianka p. t.: „Z wi
kłana sprawa. Zmiana wyznania i ali"
menty”, dotycząca rozwodu udzieloneg
jelroby przez konsystorz prawosławny w
Wilnie żonie pewnego kontrolera.
Zapytany przez władzę cerkiewną w

te' sprawie konsystorz prawosławny w
Wilnie zakomunikował, iż w archiwum
tamte'szego konsystorza niema aktów
sprawy rozwodowej, której dotyczy no-
tatka „Kuriera Czerwonego”, i że wogó-
le sąd cywilny nie zwracał się do kon-
systorza w 'akiejkolwiek sprawie roz-
wodowej, dotyczącej ślubów, zawartych
w Kościele Katolickim.

0 nabis
„Śmierć Żydom!”

Na wokandzie Sądu Apelacyjnego w
Warszawie znalązła się sprawa  naro-
dowców łódzkich: znanego z wie!kiego
procesu łódzkiego kol. Ryszarda Szczę-
snego, Wacława Piekarskiego, Euzebju-
sza Leitnera i Studnickiego o:lkarżonych
o umieszczanie na ścianach napisów:
„Śmierć Żydom!”
Sąd Okręgowy w Łodzi skazał wszyst-

kich oskarżonych na kary po kilka mie-
sięcy aresztu, W Warszawie sprawa
przybrała obrót pomyślniejszy, gdyż sę-
dzia Korczak (dawry prokurator do
spraw prasowych) proces nx zasadzie

| amnestji umorzył.

| Pirzedstawicjalstwo handlowe Z, $.

!

 

postanowiła ograniczyć wywóz szere-

gu artykułów żywnościowych zagra-
nicę. Ustać ma wywóz do Polski so-
wieckich owoców, jak również niektó-
rych gatunków ryb. (i)

 
уе

Take!a Loterji Państwowej
(Nieurzędowa).

W dalszym ciągu losowań wygranych 34-ej

loterji państwowej padły następujące wyśra-

ne:

Zł, 20,000 Nr. Nr.: 123745 136615.

Zi. 5,000 Nr. Nr.: 48323 67734 90460 97822
103004.

Zi. 2000 Nr, Nr.: 8387 24934 25797 30773

38068 40317 45740 66881 68357 69132 73353

78718 82355 85371 87230 88162 104314 112934

125943 149661 153866 165605 179619 183443

ZŁ 1,000 Nr. Nr.: 5071 15735 19696 33819

35002 44693 61671 61947 62199 80182 30938

93118 108170 109163 126163 126273 129134

133815 145886 154023 166437 169106 170367

174628 175076 188997,

ZŁ 50.000 Nr. 95423,
Zi. 30 000 Nr.; 2633,
ZŁ 20,000 Nr.: 1580.

ZŁ 10.000 Nr.-Nr.: 117066 129298 175832.

Zi. 5.000 Nr. Nr.: 13554 48351 52908.

Zi. 2000 Nr. Nr.: 31558 47632 46924 60597

62703 65784 73913 79104 93297 105551 104778

110165 119523 127327 143466 145427 152704

161158 177955 185719 187633 194285,

ZŁ 1,000 Nr. Nr.: 6908 11720 17936 20032

27526 29809 27536 32574 40182 41371 42445

61439 63379 70527 71656 71736 72622 75451

76118 82007 82692 85140 93305 97836 100046

109698 114734 116368 118493 122426 148176

151158 168836 169631 187721.

Na Grochow'e
ciągle kradną

Przy ul. Grochowskiej 52X, do miesz-
kania Czesława Zembrzyckiego, buchal-
tera, za pomocą pódrcbionego klu-
cza lub wytrycha dostali się złodzie-
je i skradli: wbranie damskie i męskie,
platery j biżuter'ę, na ogólną sumę 1200
złotych.

Wreszcie przy ul. Grochowskiej 52D, z
mieszkania Franciszka Ratyńskiego, wła-
ściciela sklepu spożywczo - kolonialne:
go, skradziono przez okno na parterze,
bieliznę i ubranje — na ogólną sumę

400 zł.

Przedłużenie linii Nr. 15
Począwszy od 19 bm. pociągi tramwa-

jowe linii Nr. 15 i Nr. 15A będą kurso-
wały pod wspólnym numerem 15. Trasa
tei linji będzie przedłużona do CIWF-u.
Pociągi kursować będą w odstępach 11-
minutowych, Zmiana ta umożliwi miesz-
kańcom Bielan komunikac'ę w odstępach
prawie dwukrotnie krótszych, niż do.
tychczas, gdyż pociąś: linii Nr. 15 A, je-
dynej która obecnie dochodzi do CIWF-u
kursu'ą co 21 minut. (b) 

stwa, odrzucono dotychczasowe cele Z.

H.P,, które w 1933 roku wprowadził

zjazd walny, umieszczając je w nieza-

twierdzonym przez wiadze projekcie sta-

tutuz 1930 r., że w szczególności usu-

mięto słowa: a) „wychowanie na zasa-

dach nzuki Chrystusa" b) „człowieka

| świadomie pełniącego służbę Bośu. Pol-

| sce i bliźnim zgodnie z przyrzeczeniem

harcerskiem* c) „pielęgnowanie żywej

czujności sumienia narodowejo' d)

„współdziałanie ze szkołą i rodziną".

Tak więc już w pierwszej instancji, w

świetle zeznań świadków nietylko 0-

brony, ale równicż i oskarżenia, w świe-

tle wywodów obrońców, adwokatów:

Korrada Borowskiego, Mirosława Sa-

stawowe zarzuty, które stawiała Straż-

| nica poszczególnym osobom, mającym

wpływ na wychowanie, zostały w pełni

udowodnione,

Co więcej, nawet świadkowie oskar-

żenia przyznawali, że usunięto te hasła

z projektu statutu Związku.

Przewód sądowy w. tej sprawie stano-

ideologji Związku. Jednocześnie jest om

syśna'em na trwogę dla zdrowej, pol-

skiej i katolickiej opinji społecznej.

Od wn'esien'a aktu oskarżenia prze-

ciwko redaktorowi, na terenie Związku

HP,, zaszły takty, które obrazują ujaw=

niony w procesie stan rzeczy. Więc, har<

cersk'e biuro wydawnicze w dalszym rią-

gu reklamuje książkę harcmistrza Józeża

Sosnowskieśo, szelia głównej kwatery

hnrcerzy, w której autor zwalcza religję,

zaś na zlocie jubileuszowym w Spale ca-

ły zastęp karcerski odmówiłwypełnienia

rozkażu instruktora: odśpicwania pieśni

religijnej, Ch'opcy oświadczyli, że pie-

śni nie odśriewają, ponieważ są bezboż-

| niami. Wobec ponowienia rozkazu,

pieśń odśpiewali — w czapkach na gło-

wie.

Jak widzimy z tegowypadku, sprawy
zaszły już niezmiernie daleko. Walka z

niem w harcerstwie, aczkolwiek rrowa-
dzona z ukrycia, przybiera na sile,

Liczy się ona jeszcze z dużym oporem
samych harcerzy, którzy instynktownie,
*w oparciu © dobrą chrześcijańską i naro-
dową tradycję harcerstwa, bronią często
nieświadomie” i instynktownie dawnej
ideologji harcerskiej.

  

Tylko u nas znadziesz wyjście—

JUŻ PADŁO U NAS:

10.880 zł. na Nr. 160264

5.009 Zł. na Nr. 171403
oraz wiele mniejszych wygranych

Kolektura Nr. 100

ST. RADELICKI
Warszawa, Targowa 71, tel. 10-23-40.

 

Zebranie koła Wola

W/ niedzielę dn. 12 stycznia r. b.

odbędzie się zebranie koła Wola im.

Popławskiego, o godz. 6 wiecz., przy
ul, Šliskiej 34, Przemawiać będzie
delegat zarządu, *

Opieczętowanie lokalu
Poalej Syon-lewicy

Podczas odczytu w lokalu Poalej Sy.
jon lewicy przy ul. Karmelickiei 23,
wkroczyła na salę ройса i doxonała
szczegółowej ręwizji. Zatrzymano „wszyst

ło 100 osób zabrano do urzędu śledcze*

go celem sprawdzenia dokumentów.
Podczas rewizji znaleziono nielegalne
druki i ulotki, Lokal opieczętowańo. | kich obecnych w liczbie 111 osób Okos;

wickieżo i Stanisiawa Zielińskiego, pod- ,

wi cenny dokument, ilustrujący kiery-.

nek, w jakim poszedł rozwój olicjalnej

chrześcijańskiem i polskiem  wychowa- *

z sytuacji bez wyjścia!

Baczność narodowcy!  
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wielki
Nowy wspaniały

АМС
„KATARZYNKA“

dima sm mis

DZIŚ POCZĄTEK © 4-ej.

Dziś lepsza jak dotąd, wspa nialsza jak kiedykolwiek! Po

Csibi, Piotrusiu, Wiosennej Paradzie,

sukces najmilszej
Małej Mateczce

trzpiotki
ekranu

ISZKI

 CAĄL
w* przepięknym iilmie wiedeńskim

HUMOR! PIKANTERJA! ZABAWA! Wspaniały nadprogram.

Kronika wileńska |
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Zachmurzenie zmienne, miejscami prze-

łatne opady, zwłaszcza na wschodzie.
Po mocnych przymrozkach, w

dnia temperatura nieco powyżej zera.
górach lekki mróz).

Słabe wiatry z kierunków zachodnich.

DYŻURY APTEK.
w nocy dyżurują następujące

ciągu
(w

Dziś
apteki:

1) WŁ Sokołowskiego — ul. Tyzen-

hauzowska 1. 2) S-ów Mańkowicza — ul.

Piłsudskiego 30. 3) P. Jundziłła — ul.

Mickiewicza 33. 4) WŁ Narbuta — ul. Św.

Jańska2. 5) B. Turgiela i Przedmiejskich —

uL Niemiecka 15. 6) Wit. Zajączkowskie-

ga — ul. Witoldowa 22. 7) S-ów A. Paka —

ul. Antakolska 42. 8) Wł. Szantyra — ul.

Legionów 10.

— Sprostowanie. Do sprawozda-
nia z pierwszego dnia procesu mło-

dych komunistów wkradła się ро-

myłka, którą niniejszem prostujemy.
A mianowicie: osk. Sztachelski

został usunięty w r. 1931 z Obozu
Wielkiej Polski a nie z Młodzieży
Wiszechp., z której to organizacji
sam wystąpił.
SPRA ADMINISTRACYJNE.
-— Mandaty karne. Organa P. P.

sporządziły w dniu wczorajszym
kilka protokułów karnych, przyczem
nałożyły 6 mandatów. karnych wła-

się zawieść do miasta, a następnie nie ure-

gulował należności za kurs  dorożkarzowi

Markiewiczowi, który zawezwał pomocy

policji. (h)
— Włamanie do gimnazjum SS. Naza-

retanek. W dniu wczorajszym do gmachu

gimnazjum SS. Nazaretanek dostali się

złodzieje, którzy wyłamali kraty do spi-

żarni i głównego lokalu, skąd skradli róż-
nych rzeczy wartości około 300 zł.

-— Okradziony przez woźnicę, Niemiła

przygoda spotkała Wilczyńskiego Edwarda

(Mętna 10), który likwidując personel zwol-

nił równocześnie woźnicę  Głuszkiewicza

Wacława. Zwolniony woźnica ze łzami w

oczach począł prosić b. pracodawcę, aby

mu zezwolił chociaż przenocować, gdyž

nie ma mieszkania. W nocy jednak Głusz-

kiewicz okradł doszczętnie mieszkanie

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś

o godz. 8 wiecz. poraz ostatni opera „Strasz

ny dwór" St. Moniuszki z gościnnym wy-

stępem Kazimierza Czarneckiego.

— Premjera w Teatrze na Pohulance.

W środę dn. 15 b. m. o g. 8 wiecz. premjera

komedji Moljera „Mieszczanin szlachci-

сет“,
Uwaga! 1) Dnia 6 bm. recital skrzyp-

cowy D. Ojstracha w Teatrze na Pohulance.

2) Koncert Walerji Barsowej zapowiedziany

па dz. 19 b. m. przeniesiony został na dz, 21

b. m. Bilety nabyte na dz. 19 ważne są na

dz. 21 b. m.
— Teatr Muzyczny „Lutnia* Dziś i

jutro o godz. 8.15 wiecz. „RoseMarie”.

— „W Wilnie życie wrel'*

grana będzie rewja noworoczna
życie wre!"

— „Królowa Miljardów*.
nictwem  reżyserskiem M. Tatrzańskiego

ukaże się w piątek najbliższy premiera ре!-

nej humoru i wielce melodyjnej operetk:

Falla „Królowa Miljardów” z Elną Giste ii

„W Wilnie

oraz zabrał najlepszą garderobę Wilczyń-ew roli tytułowej.

skiego i zbiegł. (h)

— Podrzutki. Do przytułków dostar-
czono wczoraj 2 podrżutki w wieku 8 i 4

tygodni, znalezione na ul. W. Pohułance i

Zarzeczu,
Równocześnie skierowano do sierociń-

ca 13 letniego P. Rawała, którego płaczą-

cego zatrzymano przy ul. Witoldowej. Po-

rzucony został on przez bezrobotną matkę.

— Fałszywy pieniądz. Edward Minor,|
zam. przy ul. Portowej 10 usiłował puścić
w obieg podczas jazdy autobusem komuni-

kacji miejskiej fałszywą złotówkę Spisano

—- Teatr Rewji „Wesoły Murzyn", ul.

Ludwisarska 4. Dziś rewja p. t. „Zastaw się

a postaw się”.
— Teatr „Rewja“ ul

Dzis premjera programu

„Romanse cygańskie”.
Początek przedstawień

9 wiecz.

Poiskie Radjo Wilna
Poniedziałek, 13 stycznia.

6.30 Pieśń poranna. Gimnastyka. Mu-

zyka lekka. Dziennik. Płyty. 755 Infor-

macje. 8.00 Audycja dla szkół, 8.10 Przer-

wa. 11.57 Sygnał czasu i Hejnał. 12.03 Dzien

mik południowy. 12.15 Muzyka lekka. 13.25

Ostrobramska,
rewjowego p. t.

o godz. 6.30 i

 

W. środę |

donosiliśmy,| Przed paru dniami
szkoły po-|iż 2 chłopcy, uczniowie

|wszechnej w Wilnie Laskaris i Olech

[mei zbiegi z domu. Wiczoraj

chłopców zatrzytmiano koło Radunia.

Udawali się oni piechotą w stronę

Lidy.
Zbiegów oddano

dziców. (h) i

NA ROGACH ROZATRIENCA
B

pod opiekę ro-

śnieńskiego zdarzył się w dmiu11 |

bm. tragiczny wypadek. i

Na podwórzu zamożnego gospo-|

"darza Mikołaja Chudoborowa wy-|

| We wsi Dworańce, powiatu dzi-;

ь (prowadzony z obory byk rzucił się|

Pod kierow- па 12-letnią córkę robotnika, Marie, | czy JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM

która miała na głowie czerwonąi

chustkę.
Przerażona dziewiczyna nie zdą-

żyła uciec i na oczach kilku ludzi

drzucona została rogami rozjątrzo

„nego byka na wysokość kilku me-

trów.
Ciężko  poranioną dziewczynę

odwieziono do szpitala w Głębo-

kiem. (e)
a EEA L ii IiT ARTS

Dolnickiego. 17.50 Pogadanka Brunona Wi-

nawera. 18.00 Recital fortepianowy A.Her- !

melina.. 18.40 Różne czasy, różne kraje.|

19.00 Litewski odczyt ekonomiczny. 19.10

Lachowicze, pog. 19.20 Koncert reklamowy.

' 19.28 Wyniki ciągnienia  Loterji Państw.

19.30 Pogadanka reklamowa. 19.35 Wiad,

*sportowe. 19.50 Pogadanka aktualna. 20.00

 

 

ZAKŁAD, KTÓRY SKOŃCZYŁ SIĘ
TRAGICZNIE.

36 letni Maciej Jankowski, miesz-
kaniec Osady Mrowisko gm. kudel-

skiej założył się z kolegą lgnacym

Piaseckim, że wypije pół litra spiry-

tusu bez żadnej zakąski. Istotnie
Jankowski zakład wygrał, lecz na-
zajutrz zmarł w okropnych męczar-

niach, gdyż przepalił sobie wnę-

trzności. Jankowski osierocił żonę i

troje dzieci. (h)

DOŻYWIANIE DZIECI BIEDNYCH
WŁOŚCIAN PRZEZ ORGANA

КО Р
W. granicznych powiatach Wi-

leńszczyzny prowadzona jest inten-

  

y UJĘCIE ZBIEGŁYCH CHŁOPCÓW. sywna akcja dożywiania dzieci rol-
'ników przez organa K. O. P.
W pow. braslawskim K. O. P.

udziela przeszło 1500 bezpłatnych

obiadów dla biednej dziatWy.
pow. dziśnieńskim codziennie udzie-

la się do 1000 obiadów dla dzieci

szkól powszechnych, jalk również i

starszym.
W powiatach mołodeczańskim,

postawskim i wilejskim z  bezpłat-

nych obiadów korzysta do 2 tys.
młodzieży i dzieci. ”

W. akcji dożywiania dzieci oprócz

K. O. P. biorą różne organizacje
społeczne i związki. (h)

pippi T

1: O: PP.

OPERZE ASKAR i

ZAKONSPIROWANE RZEZNIE.

Mimo energicznej akcji kontrol-

nych władz miejskich w tępieniu taj-

nego uprawiania uboju bydła i sprze

daży nieostemiplowanego mięsa, po-

chodzącego z nielegalnego uboju

ilość ujawnionych  zakonspirowa-

nych rzeźni w rejonie Wilna nie

zmniejsza się. W. ostatniej dekadzie

ujawniono 6 tajnych rzeźni, przy-

czem zakwestjonowano około 400

kg, nieostemplowanego mięsa w

jatkach mięsnych i u przekupniów.

 

ścicielom sklepów w okolicy gheta protokuł. (e) : |Čhwilka gospodarstwa domowego. 13.30| Audycja strzelecka. 20.30 Jacques Thiłbaud A związku z tem organa miej-

za uprawianie zakazanego handlu w — Zamach samobójczy. Spowodu cięż- Muzyka popularna. 1430 Przerwa. 15.15 na płytach. 20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 skie zastanawiają się nad możliwo-

niedziełę. (h) kich warunków materjalnych usiłował po- Codz. odc. pow. 15.25 Życie kulturalne Obrazki z Polski współczesnej. 21.00 Stare|ściamiwprowadzenia zaostrzonych

KRONIKA POLICYJNA. zbawić się życia przez wypicie większej r- i KO A IE CE oe a as AA A represji wobec osób, trudniących się

i aa TNA IE 2 PORĘ iemieckiego. 16.15 Koncert. 16.45 r ainer Maria o w 60-tą roc: ы 2 ° Я

Policja RS Ra s» ROZK e. OW: gos si Skaczhwkdebiwcicać17.00 Jak wodzi. 2200 Koncert PA yi 23.00 zawodowo tajnym S bydła ;

sp ejakiego K. iszniewski, żam. przy ui. Łokieć 8. zorganizować dom, pogadanka. 17.15 Minu- Wiad. meteor. 23.05—23.30 Muzyka ta- sprzedażą nieostemplowanego mię

Bałkowskiego (Zarzecze 10), który kazał ta poezji 17.20 Arje i pieśni w wyk. Z. naczaa. у оО: sa. (h)

 

Tura)BRODNIAE=5 |pwa pokoje)i.. +“ma30 inteligentna

  

HELIOS | PREMJERA. Najwspaniaisza Atrakcja Sezenu

НЕЫ| i największy festiwal Taneczny Świata

WESOŁA ROZWODKA5 do wynajęcia, można poszukuje pracy w

Król | królowa tańcu FRED ASTAIR | GINGER ROGER wykoneją po raz 1-szy w Wilnie
|z utrzymaniem. Zam- zakresie podręcznej

kowa 14—1. 52 do krawcowej, gospo-

estatni przebój „COŃNTÓNĘNTAŁ”, któy zelektryzował cały Świat

„Mecz bokserski: "uczy"

 

dyni domowej lub po-

POKÓJ |kojowej. Oferty kie-

z osobnem wejściem rować do adm. „lb.

|z klatki schodowej|Wil" dla „H. W.”.
i gwiezda murzyńska

JÓĘ LOUS i KARA”
 

 

 

Nad pregram: Atrakcja Poez. o 4 w niedzielę ed 2-ej ido uwyńającie  Zyż

: (PRESTUPLENJE i NAKAZANLE) | oaaa 28, k S OGRODNIK |,
PES ieloletni a

HELIOS | Już wkrótce następny PRZEBÓJ aaa dzieła D 0 S ši 0 J E W S K I E 6 0 = KAkat możę lasas

-
L KINO P A N“ TANIO! 'się wszystkiemi gałę-

GARRY COOPER -- Ann Harding -::::" jw pgpnym pzgomie KINO „P A NE fg, Žaliems
z ów Aras DZI OSTATNI DZIEŃ. Ч SOLIDNIE! prowadzić hc

wyszukuje mieszkaniahandlowe,

| BIURO bezdzietny — poszu-

N |
| kuje pracy. Posiada

| ietie MAC Donaldn= ns==:
Jeane tte | „UNIiWERSAŁ*o a

"r | cje. ‚ & a

ais "= ISU „KAPRYŠNA MARIETTA“ iii Taa
ŚWIATOWID - obilo Eni ja an B а.аа ian Z21Ł|imię ua 0-1

uje. zgło-

Mieklewiczai9C E „Dla:.ciebie śpiewam „ najnowszej produkcji w realizacji V. 5. VAN DYKE Świetny -ozusłazieki|| 727"wolnych Rea]

Czarujące melodje! Humor! Tempo! Przepych wystawy! W rolach popisowych: wszech-
jkań i pokoi umeblo-

REWJA | Balkon 25 gr. Progrem Nr. 56 p. t:

PETERIBBETSÓŃ
Wielka somaacjaj. Dziś poraz plarwisy w. Wilnie
 

DŹWIĘKOWE KINO

 ą"omożmy
światowej sławy JAN KIEPURA, oraz porywająca i urocza MARTA EG- |wanych. Opłata od jį bliźnim

GERTE Nad program atrakcje dźwiękowe. Uwaga! Dla uniknięcia tłoku, Dyrekcja
P. T. Właścicieli nie-

  

 

  

 

КЫа uprzejmie prosi Szanowną Publiczność o punktualne przybywanie na początki RaZat =, COCA as wy- m
> . BIEDNA WDOWA

EwOWAW wytyknkkii" |ROMANSE CYGAŃSKIENNN е
Ža z у trojgiem małych dzie--

-| Rewj 2 h i 14 obi hz udział W. JANKOWSKIEGO, Basi REL- i mi LŽ

SPR 4 ® ROZPOWSZECH Rewa AšisZAYENDY,K. OSTROWSKIEGO oraz całego mojońe. .„Aooaói ; Kupno aR"Ž

NIAJCIE PRASĘ| Šai w: TAISSY PUCHALSKIEJ. С Jedyne -Gródle.
gość. wyst. najlepszej pienśiarki Warszawy Y / ‚ Co- i i sprzedaž Ł jako jedyne źródło о-

NARODOWĄ dziennie pocz. o 6.30 i 9 w. W niedz. i święta 4.15, 645 i 9.15. trzymania posiada

i. LL —осс — magie, с леоеTIE jów

Pamiętajcie, iż umiejętna rekl шл эч IJ gd nauka. | JESION |iais aiwz
Gtajcie, jętna reK'a- TELEFON 20-25 |dęby, na pnie lub w Świadek_ prawdziwej

klocach, inne liścia-nędzy  Stankiewiczo-pdp BUDOWLANA
INŻ. QRCH. B. SWIECIMSRIEGOGovz. 3-3 OPO PET zę ei SePip 0 ena

i —12,| chociażby w taci

wnętrz rekla <yj w zakresie gimn. no ul. Wielka 12 =owa 7 К :

‹ ® | specjalność: Jacina, 1 mies ea:
zoląc и |gli, przy ul. Popow-

rachu

ma jest jedynym i niezawo-
dnym środkiem dochodu. ||

MAKE SĘ W PNE razer| POTA4 urządzenia wystawI
wietlnych, przebudowy, remonlow, | uiemiecki.

   
  

Zgłoszenia SKLEP SPOŻYWCZY | gkżej Nr. 3, m. 2.

  
  

       Mm >
i

| sub,  „Wszechpolak”z towarem sprzedam ыы

' i zimna, doraźne sprawdzanie m: e ta) wd zi
j*amże adres. | Mostowa 17. 316 skladajaca się = 6 о-

 Po CE DAJA PAT sób bez środków do
życia błaga o pomoc

  

 „DZIENNIK
WILEŃSKI”
Najstarsze iinajpoczytniejszapismo

na Wileńszczyźnie.

ADMINISTRACJA—Mostowa 1,,czynna codziennie

od godz. 9 do20-ej,tel. 12-44.

ZEN ŁOJIELEGAWCKA PANI | PAN|ECE zm
| $ Z YSTK0 STAN IA ŁO L 6 A N LKA kupując N I PA N prężne o

A . w POLSKIM SKLEPIE GALANTERYJNYM biać na chleb. Sym
lat 14 opuszcza szko-
łę z braku  palta.
-wo Ś-go Wincen-

tego & Paulo prosi
bardzo społeczeństwo
© przyjście z pomocą
tej rodzinie. Adres w
Admin. „Dz. Wil”.

2 D
WYROBY ZE ZLOTA i SREBRA, ZEGARY,

BUDZIKI.
ZEGARKI KIĘSZONKOWE OD ZŁ. 4—

u W. JUREWICZA
MISTRZA FIRMY P. BURE.

WILNO, MICKIEWICZA 4.

EZAOZEEAWIETKIZYTRIYORAЗАНОНС S NC ASTRA,

]Zofja Jankowska
WILNO, WIELKA 15.

Na podarki gwiazdkowe: wykwintna bielizna, najmodniejsze

krawaty, bluzki, swetry, pończochy i t. p.

|KOUSZEYO mm DZIEdk ISA WER NO ATRI©
Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1 Odpowiedzialnyredaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ. 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
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